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Gads atkal riņķī, un jaunais 2020. gads jau klāt! Daudziem tas nesīs 
pārmaiņas, daudzi izteikuši jaunas apņemšanās un nosprauduši  
jaunus mērķus. Kādam tas būs kā jauns atskaites punkts, bet citam  
kaut kas iepriekš nebijis. 

Gadu mijas dāvana ir iespēja katram mainīties – vairāk ticēt sev un 
savai veiksmei.

Lai jaunais gads paver durvis vēl nebijušām virsotnēm, lieliem 
izaicinājumiem, drosmīgām idejām un labiem darbiem!

Laimīgu jauno 2020. gadu!

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons

Kaut mazliet žēl, 
ka gads ir atkal galā,
Tu tomēr smaidi – jaunais nāk.
Lai laimes daudz, lai bēdas garām,
Ar prieku sirdī gadu sāc!
                                       (Knuts Skujenieks)

Zīmējums: Džeina Šervincka, 
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola,
mākslas nodaļas 6.klase.
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē 
piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, 
Vita CIELAVA, Gints JURIKS, Ārija PAIPA un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības 
darbinieki – izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Pamatdarba dēļ sēdē nepiedalījās deputāts 
Ralfs JENERTS. Sēdi protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. 
Sēdē tika izskatīti 18 darba kārtības punkti.

â Jautājumā “Par Pāvilostas novada domes priekšlikumiem likumprojektam “Ad-
ministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”” dome nolēma izteikt LR Saeimas 
Administratīvi teritoriālās reformas komisijai šādus priekšlikumus: 

1. Lejaskurzemes novada administratīvais centrs atrodas Liepājā.
2. Lai Lejaskurzemes novads būtu tiesīgs pretendēt projektu konkursu kārtībā 

uz Eiropas Savienības finansējumu nākamajos plānošanas periodos, rast risinājumu, 
papildinot atbilstošo normatīvo regulējumu.

3. Grozīt likumprojekta pārejas noteikumu 4. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
“Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar adminis-
tratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc 
visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komi-
siju. Deputātu kopsapulci ierosina sasaukt un vada no apvienojamo pašvaldību pēc 
iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības domes priekšsēdētājs. Šajā gadījumā:

1) novada vēlēšanu komisiju izveido un tā darbojas saskaņā ar likumu, kas 
reglamentē pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darbu, ciktāl tas nav 
pretrunā ar šo likumu;

2) komisijas pirmo sēdi sasauc Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai 
viņa norīkota persona;

3) novada vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžeta līdzekļiem finansē visas 
pašvaldību domes proporcionāli balsstiesīgo iedzīvotāju skaitam attiecīgās pašval-
dības teritorijā.”
4. Grozīt likumprojekta pārejas noteikumu 21. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties 
aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt pašvaldības nekustamo 
īpašumu, kā arī atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdoša-
nas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai 
pēc tam, kad saņemts apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijas (turpmāk – Finanšu 
komisija) pozitīvs lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju 
priekšsēdētāji, to vada un tās darbu organizē apvienojamo pašvaldību pēc iedzīvotāju 
skaita lielākās pašvaldības domes priekšsēdētājs. Finanšu komisijas sēdi sasauc mē-
neša laikā pēc tam, kad izskatīšanai Finanšu komisijā iesniegts attiecīgs pašvaldības 
lēmums. Finanšu komisija lēmumus pieņem šādi:

1) ja neviens no komisijas locekļiem neiebilst, lēmums tiek pieņemts bez balso-
šanas, vienojoties;

2) ja iebilst kaut viens no komisijas locekļiem, par lēmumu balso. Lēmums tiek 
pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību iedzīvo-
tāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.”
â Dome nolēma ierosināt mainīt nosaukumu jaunveidojamam novadam no “Le-

jaskurzemes novads” uz “Dienvidkurzemes novads” un lūgt LR Saeimas Administra-
tīvi teritoriālās reformas komisiju sagatavot pārskatu par atbalstītajiem priekšliku-
miem, kā arī argumentētu skaidrojumu par noraidītajiem priekšlikumiem.

â Nolēma 6 politiski represētām personām par nekustamo īpašumu, kas ir šo 
personu īpašumā, samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procen-
tiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā. 

â Nolēma 6 personām ar invaliditāti samazināt nekustamā īpašuma nodokļa sum-
mu par 50 procentiem, jo nekustamie īpašumi netiek izmantoti saimnieciskā darbībā.

2019. GADA 12. DECEMBRĪ PĀVILOSTĀ  
NOTIKA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE.

2019. GADA 19. DECEMBRĪ VĒRGALĒ 
NOTIKA KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris ZAĻKALNS. 
Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Vita CIELAVA, 
Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA un Ārija PAIPA, kā arī pašvaldības dar-
binieki – izpilddirektors Alfrēds MAGONE, sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KUR-
ČANOVA. Pamatdarba dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Gatis BRĒDIĶIS un Vērgales pa-
gasta muzeja akreditācijas sanāksmes dēļ – domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. 
Sēdi protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīts 1 
darba kārtības punkts “Par deputātes Z. Mežavilkas pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa”.

â Pamatojoties uz likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, deputāte Zane Mežavilka lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome nolēma 
izbeigt Pāvilostas novada domes deputātes Zanes Mežavilkas pilnvaras pirms termiņa sa-
karā ar viņas iesniegumu. Dome nolēma atbrīvot deputāti Zani Mežavilku no pienākumu 
pildīšanas Pāvilostas novada domes Administratīvajā komisijā.

â Nolēma atcelt neapstrādātās lauksaimniecības zemes nodokli par 2019. gadu 
nekustamajiem īpašumiem “Ruperti”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra 
Nr. 64960080029, par summu 146,82 EUR; “Kubili”, Vērgales pagastā, Pāvilostas no-
vadā, kadastra Nr. 64960080070, par summu 473,50 EUR; “Sulas”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960080086, par summu 37,15 EUR.

â Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas 
rajona Sporta skolu par sadarbību 2020. gadā un paredzēt finansējumu 1746,00 EUR 
apmērā Pāvilostas novada pašvaldības budžetā Liepājas rajona Sporta skolai admi-
nistratīviem izdevumiem un administrācijas atalgojumam. Nolēma paredzēt finan-
sējumu 798,00 EUR apmērā Pāvilostas novada pašvaldības budžetā Liepājas rajona 
Sporta skolas treneru atalgojumam.

â Nolēma apstiprināt SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” kustamās mantas 
– traktora JUMZ 6L, nosacītā vērtība 400,00 EUR, izsoles noteikumus. Apstiprināja 
kustamās mantas – traktora piekabes (cisternas) TPC-3.0, nosacītā vērtība 500,00 
EUR, izsoles noteikumus. Apstiprināja kustamās mantas – traktora uzkares nestan-
darta manipulatora, nosacītā vērtība 100,00 EUR, izsoles noteikumus. Paziņojumu 
par kustamās mantas – traktora JUMZ 6L, traktora piekabes (cisternas) TPC-3.0 un 
traktora uzkabes nestandarta manipulatora izsolēm uzdeva publicēt vietējā laikraks-
tā “Kursas Laiks”, informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada ziņas” un mājaslapā 
www.pavilosta.lv ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izsoles dienas.

â Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Parka iela 7, Pāvilostā, Pā-
vilostas novadā, kadastra Nr.64130020132, kas sastāv no zemes vienības 1216 m2 
platībā, un pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības 
noteikšanas lietu. Uzdeva Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komi-
sijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt 
minētā īpašuma atsavināšanu.

â Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Avotu iela 2, Pāvilostā, Pā-
vilostas novadā, kadastra Nr. 64130020146, kas sastāv no zemes vienības 2206 m2 
platībā, un pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības 
noteikšanas lietu. Uzdeva Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komi-
sijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt 
minētā īpašuma atsavināšanu.

â Dome uzdeva Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijai 
organizēt nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu.

â Jautājumā “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu” dome nolēma, ka privāt-
personai par nekustamo īpašumu “Vaivariņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
jāmaksā avanss 10% apmērā no tirgus vērtības, kas ir 590 EUR, samaksājot to no 
lēmuma saņemšanas brīža divu nedēļu laikā. Uzdeva privātpersonai atmaksāt vērtē-
tāja izdevumus, kas ir 302,50 EUR. Dome atļāva privātpersonai atlikušo summu 5310 
EUR samaksāt par nekustamo īpašumu “Vaivariņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas no-
vadā, divos gados, veicot iemaksu vienu reizi gadā līdz 1. novembrim. Dome noteica 
6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Pēc avansa maksājuma saņem-
šanas septiņu dienu laikā dome uzdeva slēgt nomaksas pirkuma līgumu par atlikušo 
summu 5310 EUR ar privātpersonu par nekustamā īpašuma “Vaivariņi” iegādi, kas 
atrodas Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā.

â Dome nolēma reģistrēt zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašvaldības vār-
da nekustamos īpašumus: “Lejupes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra 
Nr. 64960050223, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
64960050223 – 0,7 ha platībā (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības platība var tikt mainīta); “Bramaņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
kadastra Nr. 64960030178, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 64960030178 – 1,6 ha platībā (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, 
zemes vienības platība var tikt mainīta); “Zālītes”, Vērgales pagastā, Pāvilostas nova-
dā, kadastra Nr. 64960040236, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 64960040236 – 0,5846 ha platībā (veicot zemes vienības kadastrālo uzmē-
rīšanu, zemes vienības platība var tikt mainīta); “Sulas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kadastra Nr. 64960080086, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 64960080110 – 2,8 ha platībā (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērī-
šanu, zemes vienības platība var tikt mainīta). Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā dome 
nolēma atkārtoti lemt par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64960050223 – 
0,7 ha platībā, 64960030178 – 1,6 ha platībā, 64960040236 – 0,5846 ha platībā un 
64960080110 – 2,8 ha platībā atsavināšanu.

â Nolēma anulēt vienas privātpersonas deklarēto dzīvesvietu adresē “Ziediņi”, 
Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas 
dienu. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības lietvedei Lienei Volenbergai Iedzīvotāju 
reģistrā aktualizēt faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas.

â Nolēma piešķirt dzīvokļa īres tiesības vienai privātpersonai adresē “Sakas sta-
cija”-4, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, uz 5 gadiem. 

â Nolēma pagarināt dzīvokļa īres tiesības uz 5 gadiem 2 dzīvokļu īrniekiem, kā 
arī pagarināt dzīvokļa īres tiesības uz 3 gadiem 4 dzīvokļu īrniekiem, sastādot parāda 
nomaksas grafiku. Dome nolēma nepagarināt dzīvokļa īres līgumu ar vienu privāt-
personu par dzīvokļa īri Priežu ielā 8-5, Pāvilostā, sakarā ar faktu, ka personai zudis 
tiesiskais pamats pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā 
Pāvilostas novadā. Dome noteica termiņu līdz 2020. gada 1. februārim, kad dzīvoklis 
Priežu iela 8-5, Pāvilostā, jāatbrīvo no īrniekam piederošām lietām. 

â Nolēma apstiprināt 2019. gada 12. decembra pašpatēriņa zvejas tiesību nomas 
slēgtās izsoles rezultātus. Nolēma organizēt dokumentu sagatavošanu par zvejas tie-
sībām Baltijas jūras piekrastes teritorijā Pāvilostas novadā, kuras dod iespēju izman-
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tot pašpatēriņa zvejā 2020. gadā noteikto nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu 
atbilstoši izsoles rezultātiem. Nolēma zvejas tiesības iznomāt pašpatēriņa zvejai uz 
2020. gadu. 

â Nolēma pagarināt 18.12.2014. zemes nomas līguma Nr.4, kas noslēgts starp 
Pāvilostas novada pašvaldību un lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba 
rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvo sabiedrību “Vērgale-1”, reģistrācijas 
Nr. 42103009650, termiņu un noteica to līdz 2024. gada 18. decembrim. Dome noteica 
nomas maksu 3% no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64960030238 3,4 ha platī-
bā kadastrālās vērtības un 2% no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64960040193 
2,1 ha platībā kadastrālās vērtības, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vēr-
tības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepie-
dalījās. Dome nolēma piešķirt Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kris-
tapsonam papildatvaļinājumu par darba stāžu un “Darba likumā” noteikto papild-
atvaļinājumu par apgādībā esošu bērnu līdz 14 gadu vecumam 2019. gada 20., 23., 27. 
un 30. decembrī (4 darba dienas) par 2019. gadu.

â Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrā-
cijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2020. gada 23. janvārī 
Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2020. gada 30. janvārī 
Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova.

Pašvaldība decembrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Lejas Dangas”, Vērgales pagastā, 7,81 ha platībā;
l “Liepnieki”, Sakas pagastā, 8,60 ha platībā.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

2019. gada 12. novembrī notika kultūras 
zīmes “Latviskais mantojums” komisijas ik-
gadējā sēde, kurā, piedaloties kultūras, vēs-
tures un tūrisma ekspertiem, zīmi piešķīra 
11 no 20 pieteiktajiem pretendentiem.

Zīmi pasniedza 9. decembrī Rīgā, pa-
sniegšana notika Latvijas Nacionālajā 
mākslas muzejā semināra “Kas padara 
pievilcīgus un atšķirīgus etnogrāfiskos no-
vadus” laikā.

Kultūras zīme “Latviskais mantojums” 
izveidota pēc Latvijas Lauku tūrisma asoci-
ācijas “Lauku ceļotājs” iniciatīvas sadarbī-
bā ar Kultūras ministriju un Latvijas Paš-
valdību savienību. Zīme  tiek piešķirta kopš 
2013. gada, un to saņem tie lauku tūrisma 
uzņēmēji, kuri saglabā, iekļauj mūsdienu 
dzīvē un rāda apmeklētājiem latviskās kul-

tūras un sadzīves tradicionālās vērtības. Šī 
zīme dod vietai atpazīstamību un norāda 
uz to, ka saimnieki apmeklētājiem labprāt 
izrāda kultūrvēsturisko mantojumu, stāsta 
par to, cienā ar latviskiem ēdieniem, māca 
amatus un prasmes svinēt latviskos svēt-
kus. Kopumā zīmi saņēmušas nu jau 113 
saimniecības Latvijā.

Ar pagājušo gadu šajā sarakstā ie-
kļauta arī Pāvilostas novada uzņēmēja 
AGITA PĒTERSONE no Sakas pagasta 
“Ievlejām”. Jūtamies pagodināti, ka 
mūsu novada tūrisma uzņēmēja ir pa-
manīta un augstu novērtēta valsts līme-
nī!

 
Pāvilostas novada TIC vadītāja

Mairita Tumpele

Latviskā mantojuma kvalitātes zīmi 
saņem uzņēmēja no Pāvilostas novada

Foto: Juris Smaļinskis

2019. gada pēdējā ceturksnī būvniecības informācijas sistēmā reģistrētas jaunas būvniecības lietas:

– dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana bez lietošanas veida maiņas: BIS-BL-110660-371*, 
BIS-BL-111311-3723 un BIS-BL-110654-370, iesniedzot apliecinājuma kartes;

– ēkas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu: BIS-BL-111302-372, iesniedzot apliecinājuma karti;

– dzīvokļa pārplānošana un apvienošana: BIS-BL-112293-374;

– elektroapgādes objektu būvniecība: BIS-BL-113131-375, BIS-BL-115250-379, BIS-BL-115623-380, 
BIS-BL-119154-399, BIS-BL-110651-369 un BIS-BL-110614-368, iesniedzot paskaidrojuma rakstus un 
būvprojektu;

– divu brīvdienu māju jaunbūve: BIS-BL-113491-377, iesniedzot paskaidrojuma rakstu;

– žoga būvniecība: BIS-BL-114538-378, iesniedzot paskaidrojuma rakstu;

– pirts būvniecība: BIS-BL-115635-381, iesniedzot būvprojektu;

– darbnīcu būvniecība: BIS-BL-115693-382 un BIS-BL-116360-384, iesniedzot būvprojektus;

– āra uzglabāšanas laukuma, elektroinstalācijas un apgaismojuma izbūve: BIS-BL-116407-386, 
iesniedzot būvprojektu;

– sadzīves kanalizācijas vada izbūve: BIS-BL-116438-387, iesniedzot apliecinājuma karti;

– saimniecības ēkas pārbūve un šķūņa būvniecība: BIS-BL-116966-391;

– vasaras māju būvniecība: BIS-BL-117070-394 un BIS-BL-119058-396 iesniedzot būvprojektus;

– kempinga māju būvniecība: BIS-BL-110300-367, iesniedzot būvprojektu;

– garāžas nojaukšana: BIS-BL-119108-398, iesniedzot paskaidrojuma rakstu;

– dzīvojamās mājas pārbūve un palīgēkas pārbūve par saieta namu: BIS-BL-119108-398, 
iesniedzot būvprojektu;

– palīgēkas būvniecība: BIS-BL-104267-365, iesniedzot būvprojektu;

– dzīvojamās mājas un divu palīgēku būvniecība un divu mazēku novietošana: BIS-BL-102565-361, 
iesniedzot būvprojektu;

– optiskā kabeļa būvniecība: BIS-BL-102193-360, iesniedzot būvprojektu.

Saistībā ar jaunajām būvniecības lietām būvvaldē sagatavoti divdesmit septiņi atzinumi par būvju pārbaudēm, 
akceptētas divdesmit divas būvniecības ieceres, izdarītas septiņpadsmit atzīmes par projektēšanas nosacījumu 
izpildi un divdesmit trīs atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, izsniegtas astoņas būvatļaujas, 
vienai būvniecības iecerei pieprasīta papildu informācija no Dabas aizsardzības pārvaldes un četri būvniecības 
objekti pieņemti ekspluatācijā.

Ierosinātas administratīvā procesa lietas par vidi degradējošām, sagruvušām un drošību apdraudošām būvēm 
šādās ekspluatācijas lietās: BIS-BL-103187-362, BIS-EL-84187-296,  BIS-EL-84504-297,  BIS-EL-91947-321, 
BIS-EL-92053-322, BIS-EL-92080-323, BIS-EL-92235-324, BIS-EL-93578-333, BIS-EL-99837-352, BIS-
EL-99890-353, BIS-EL-99912-354, BIS-EL-99925-355 un BIS-EL-103974-364.

* Būvniecības informācijas sistēmas būvniecības lietas numurs.

Pāvilostas novada būvvaldē 
2019. gada 4. ceturksnī uzsāktās būvniecības lietas

â otrdien, 18. februārī, plkst. 17.30 Vērgales kultūras namā, 

â trešdien, 19. februārī, plkst. 17.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā. 

Uz sapulci tiks aicināts Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas pārstā-
vis saistībā ar administratīvi reģionālo reformu, kā arī Pāvilostas novada domes deputāti, 
pašvaldības iestāžu vadītāji un citi speciālisti. 

Aicinām iedzīvotājus interesējošos jautājumus iesūtīt laikus, aizpildot anketu un ienesot to 
Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73) kancelejas vadītājai vai Vērgales pagasta pārval-
dē lietvedei, kā arī aicinām izmantot pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv iespēju jautājumu 
uzdot elektroniski – mājaslapas labajā pusē meklējiet rīku “Uzdot jautājumu” (lūgums norādīt  
–jautājums iedzīvotāju sapulcei Pāvilostā/Vērgalē).

A I Z P I L D Ā M Ā   A N K E T A
Jautājums:

Kam jautājums adresēts (amatpersona, iestāde, darbinieks):

Jautājuma iesniedzējs (vārds, uzvārds):

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA
AICINA NOVADA IEDZĪVOTĀJUS APMEKLĒT

IEDZĪVOTĀJU SAPULCI
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NOTIKUMI 
2019. gada decembrī

www.pavilosta.lv

Pāvilostas novada pašvaldības policija decembrī veica šādus darbus:

â Akmeņragā tika konstatēts, ka pa meža ceļu, kuram ir uzstādīta ceļa zīme Nr.312 
(masas ierobežojums 10 t), pārvietojas kokvedēji. Tika noskaidrots, ka kokvedējiem ir 
visas atļaujas un saskaņojumi, tāpēc tie varēja turpināt kustību. Pārbaudi pašvaldības 
policija veica pēc AS “Latvijas Valsts meži” uzdevuma.

â Tika saņemta informācija par sadzīves gružu izbēršanu pie viena no īpašumiem 
Sakas pagastā. Apsekojot notikuma vietu, pārkāpēju konstatēt vairs nebija iespējams.

â Pašvaldības policija saņēma informāciju, ka vienā no Pāvilostas dzīvokļiem iekšā 
laužas vīrietis alkohola reibumā. Izbraucot uz notikuma vietu un apsekojot apkārtni, vai-
nīgā persona netika atrasta.

 
â Ziemassvētku pasākumi novadā noritēja kontrolēti un bez starpgadījumiem.

â Sadarbībā ar Valsts policiju notika trīs patrulēšanas reidi pa novadu. Parkāpumi 
netika fiksēti.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

Mēnesi pirms Ziemassvēt-
kiem arvien vairāk izjūt dienu 
īsumu un nakšu garumu. Šajā 
laikā ceļā uz mājām vai uz dar-
bu katra iedegta gaismiņu virte-
ne un svece uzlabo garastāvokli. 

Pāvilostas pilsētā uzstādī-
ti septiņi jauni Ziemassvētku 
dekori “Austras koks”. Šis mi-
toloģiskais tēls izvēlēts, jo tas 
ir saistīts ar saules ceļu, saules 
lēktu un rietu. “Austras koks” 
tiek dēvēts arī par rīta blāzmas 
koku, saules koku, pasaules 
krūmu, pasaules koku, ozoliņu, 
dižo krūmu un, protams, eglīti. 

Lai saules ceļš turpinātos 
tumšajos vakaros, naktīs un rī-
tos, jau 2018. gadā radās doma 
šo mitoloģisko tēlu iemiesot vi-
des objektos un izvietot tos pil-
sētā. 2019. gada maijā un jūnijā 
SIA “First” šo ideju vienkāršoja, 
un jau novembra beigās “Aus-
tras koki” tika piestiprināti pie 
apgaismes laternām. Dekoru 
pamats ir no cinkota metāla. Tie 
ir īpaši gaiši, jo pamatkonstruk-
ciju papildina silti zeltains LED 
gaismas vads. Jaunie dekori ir 
izturīgi un kalpos pilsētai vairā-
kus gadus. 

Ainavu arhitekte 
Anda Uzare

Austras koki gaismai

Labiekārtošanas strādnieki Guntis, Andris un 
Rinalds uzstāda dekoru.

Kopš 2016. gada 27. aprīļa ir spēkā Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 
regula Nr.2016/679 par fiziskas personas aizsardzību attiecībā uz tās datu ap-
strādi, regula piemērota no 2018. gada 25. maija, tā ir saistoša visiem un inter-
pretējama visiem vienādi.

Personas datu aizsardzības mērķis ir aizsargāt personas tiesības uz privātu-
mu, kā arī nodrošināt līdzsvaru starp cilvēka tiesībām un brīvībām un to personu 
interesēm, kurām ir likumīgi iemesli izmantot personas datus. Ir jābūt balansam 
jeb vidusceļam starp abu interesēm.

Personas dati ir jebkura informācija par personu. Personas dati var attiekties 
gan uz objektīvo, gan subjektīvo (viedoklis) informāciju. 

Personas datu apstrādei ir 10 pamatprincipi, kas jāievēro visiem datu apstrā-
dātājiem. Personas datu apstrāde ir informācijas ievākšana, glabāšana, izpau-
šana, parādīšana citai personai, informācijas sakārtošana un strukturizēšana, 
dzēšana. Apstrādājot datus, jābūt kādam no regulā noteiktajiem tiesiskajiem pa-
matiem:

l “parastie” personas dati (6 tiesiskie pamati – piekrišana, līguma izpilde, 
juridiskais pienākums, vitāli svarīgu interešu aizsardzība, sabiedrības interese, 
pārziņa vai 3. personas leģitīmo interešu īstenošana);

l īpašas kategorijas personas dati (10 tiesiskie pamati);
l dati par sodāmību un pārkāpumiem (vispārējs aizliegums, divi izņēmumi 

– personas datu apstrādi par sodāmību un pārkāpumiem vai ar tiem saistītiem 
drošības pasākumiem veic tikai oficiālas iestādes kontrolē vai tad, ja apstrādi 
atļauj savienības vai dalībvalsts tiesību akti, paredzot atbilstošas garantijas 
datu subjektu tiesībām un brīvībām. Jebkuru visaptverošu sodāmības reģistru 
uzglabā tikai oficiālas iestādes kontrolē).

Pārzinim ir pienākums aizsargāt personas datus kādā no esošajām for-
mām – elektroniskā, šifrētā, foto attēlu formā, audio formātā u.c.). 

Regula nav piemērojama, ja datu apstrādi veic fiziska persona personiskajām 
vajadzībām neatkarīgi no tā, vai dati tiek vai netiek nodoti trešajām personām.

Pāvilostas novada pašvaldības datu aizsardzības speciāliste Anta Lībiete, 
tālr. 63498229, e-pasts anta.libiete@pavilosta.lv, 

ārpus darba laika steidzamos gadījumos WhatsApp +371 20087884 

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Decembrī 8 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 1 ģimenei maznodrošinātās ģime-

nes statuss, 1 personai piešķirts pamatpabalsts, 5 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 5 personām 
piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 1 daudzbērnu ģimenes 2 skolēniem piešķirts vienreizējs 
pabalsts, 1 persona ievietota pansionātā, 1 personai atteikts pabalsts veselības aprūpei, ar 28 
personām noslēgti līgumi par asistenta pakalpojumu 2020. gadā, 8 personas tiks iesaistītas 
apmācību kursos, 1 personai atcelts statuss.

Vecāku zināšanai:
Novada pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, kuru bērni neapmeklēja svētku pasākumus un 

nav saņēmuši saldumu pakas, lūgums sazināties ar Sociālā dienesta darbiniekiem.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode 

KAS IR PERSONAS DATI?

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas sniegto informāciju, no 2020. gada 16. 
janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosinā-
šanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldī-
bām””. Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputāta ierosinājuma Valsts 
prezidents E. Levits apturēja likumu  “Grozījumi Republikas pilsētas domes un no-
vada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” publicēša-
nu uz diviem mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas 
gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ār-
kārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja 
līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl 
uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. 
Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā 
deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām 
darbojas pagaidu administrācija. 

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē 
parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā 
atrašanās vietā.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilso-
ņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai pieda-
lītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personu apliecinošais doku-
ments  (Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība). 

 
Pāvilostas novadā parakstu vākšana notiks
l Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā; 
l Vērgales pagasta pārvaldē, “Pagastmājā”, Vērgalē.
 
Par darba laikiem lūdzam sekot informācijai  www.pavilosta.lv un parakstu vāk-

šanas vietās.
 
!!!Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu 

grozījumu pieņemšanu.
 

Informācija no www.cvk.lv

IEVĒRĪBAI!
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Labklājības ministrija sagatavojusi likumdošanas 
izmaiņu apkopojumu, kas 2020. gadā ietekmēs Latvijas 
iedzīvotāju labklājību. Vairāk pārmaiņu ir pensiju jomā, 
tās skar arī cilvēkus ar īpašajām vajadzībām. Ir arī ne-
lielas izmaiņas, kas attiecas uz jauno vecāku tiesībām 
un iespējām. 

No 2020. gada 1. janvāra
• Tiesības uz valsts vecuma pensiju šajā gadā būs 

personām, kuras sasniegušas 63 gadu un 9 mēnešu ve-
cumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 ga-
diem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks 
par 30 gadiem, būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, 
tas ir, divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecu-
ma sasniegšanas. 2020. gadā pensionēties priekšlaicīgi 
varēs personas, kuras sasniegušas 61 gada un 9 mēnešu 
vecumu. (No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpe-
niski palielinās, proti, ik gadu par trīs mēnešiem – līdz 
2025. gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums).

• Noteikti jauni minimālie vecuma pensijas apmēri, 
kas būs atkarīgi no minimālās vecuma pensijas aprēķi-
na bāzes 80 eiro (personām ar invaliditāti no bērnības 
–122,69 eiro), kurai atkarībā no personas apdrošināša-
nas stāža piemēros noteiktu koeficientu. Rezultātā per-
sonām ar apdrošināšanas stāžu no 15 līdz 20 gadiem 
minimālais vecuma pensijas apmērs būs 88 eiro, bet 
personām ar invaliditāti kopš bērnības – 134,96 eiro. 
Personām ar apdrošināšanas stāžu no 21 līdz 30 ga-
diem minimālās vecuma pensijas apmērs būs 104 eiro, 
bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 159,5 eiro. 
Ja apdrošināšanas stāžs ir no 31 līdz 40 gadiem, tad 
minimālās vecuma pensijas apmērs būs 120 eiro, bet 
personām ar invaliditāti kopš bērnības – 184,04 eiro. 
Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un vai-
rāk gadu, tad minimālās vecuma pensijas apmērs būs 
136 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 
208,57 eiro.

• Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta paaugstinā-
šanas rezultātā personām ar invaliditāti no 64 eiro līdz 
80 eiro (personām ar invaliditāti no bērnības – no 106,72 
eiro līdz 122,69 eiro) palielināsies minimālās invaliditā-
tes pensijas. I invaliditātes grupas gadījumā minimālā 
invaliditātes pensija būs 128 eiro (personai ar invalidi-
tāti no bērnības 196,30 eiro), II invaliditātes grupas ga-
dījumā – 112 eiro (personai ar invaliditāti no bērnības 
171,77 eiro), III invaliditātes grupas gadījumā – 80 eiro 
(personai ar invaliditāti no bērnības 122,69 eiro). 

• Personai būs tiesības izvēlēties, kam novirzīt pen-
siju 2. līmenī uzkrāto kapitālu gadījumā, ja tā nomirst 
līdz vecuma pensijas piešķiršanai, to varēs: 

• ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā (tad ka-
pitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma 
pensiju);

• pievienot citas personas pensiju 2. līmenī uzkrāta-
jam kapitālam;

• atstāt mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.
Lai izdarītu savu izvēli, jāiesniedz iesniegums Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Pensiju 2. līmeņa da-
lībnieks savu izvēli var mainīt. Ja pensiju 2. līmeņa da-
lībnieks nebūs izdarījis izvēli, pensijas kapitālu ieskaitīs 
valsts pensiju speciālajā budžetā. Mantot varēs 80 pro-
centus no pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla, kas uzkrāts 
līdz 2019. gada 31. decembrim, bet 20 procenti pensiju 
2. līmenī uzkrātā pensijas kapitāla tiks ieskaitīti valsts 
pensiju speciālajā budžetā. Mantot nevarēs pensijas ka-
pitālu, kas ir mazāks par 35% no valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta.

• Pieprasot vecuma pensiju, pensiju 2. līmeņa dalīb-
niekam būs jāizdara izvēle – pensiju 2. līmenī uzkrāto 
pensijas kapitālu apvienot ar pensiju 1. līmeņa kapitālu 
un saņemt vienu pensiju vai arī iegādāties mūža pensi-

Izmaiņas sociālajā jomā 2020. gadā pensionāriem, 
bezdarbniekiem un jaunajiem vecākiem

jas apdrošināšanas polisi paša izvēlētajā dzīvības apdro-
šināšanas sabiedrībā.

• Ja vienlaicīgi ir tiesības uz invaliditātes pensiju un 
atlīdzību par darbspēju zaudējumu sakarā ar nelaimes 
gadījumu darbā vai iegūto arodslimību, piešķirs vienu 
pakalpojumu, personai izdevīgāko. Attiecībā uz perso-
nām, kuras šobrīd saņem gan atlīdzību, gan invaliditātes 
pensiju, piešķirto atlīdzību un invaliditātes pensiju tur-
pinās izmaksāt līdz lēmumā par pakalpojuma piešķirša-
nu, pārrēķināšanu vai izmaksas termiņa pagarināšanu 
noteiktajam laikam.

• Harmonizējot tiesību normas, slimības pabalstu 
sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai iegūto arodslimī-
bu izmaksās visā darbnespējas periodā, ievērojot noteik-
tos izmaksas ierobežojumus, arī gadījumā, ja personai 
tiks noteikts darbspēju zaudējums un piešķirta atlīdzība 
par darbspēju zaudējumu. 

• Ņemot vērā, ka tiek piešķirts invalīda kopšanas pa-
balsts, ja personai ar invaliditāti nepieciešama īpaša kop-
šana,  īpašas kopšanas nepieciešamība nebūs par pamatu 
atlīdzības par darbspēju zaudējumu paaugstināšanai.

• Tā kā atlīdzības par darbspēju zaudējumu, kas 
piešķirtas sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai iegūto 
arodslimību, nedrīkst būt mazākas par attiecīgajai inva-
liditātes grupai noteikto minimālo invaliditātes pensijas 
apmēru, tad, paaugstinoties minimālajām invaliditātes 
pensijām, paaugstināsies arī atlīdzību par darbspēju 
zaudējumu minimālie apmēri.

• Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums būs asto-
ņi kalendārie mēneši no pabalsta piešķiršanas dienas. 

SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”, reģistrācijas Nr. 42103054283, Stadiona ielā 8., 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV 3466, 2020. gada 4.  februārī rīko izsoli ,

kurā ar augšupejošu soli tiek izsolīta uzņēmumam piederoša kustamā  manta:

1) traktors JUMZ 6L, izlaides gads 1981., sākuma cena 400,00 EUR.,
2) traktora piekabe TPC- 3,0 (asenizācijas muca), izlaides gads 2009., sākuma cena 500,00 EUR,
3) traktora uzkare manipulators (nestandarta), sākuma cena 100,00 EUR. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un kustamo mantu iespējama darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 
Stadiona ielā 8., Pāvilostā, Pāvilostas novadā, iepriekš zvanot un vienojoties pa tālruni 26412942.

Atkarībā no bezdarba ilguma bezdarbnieka pabalstu iz-
maksās pirmos divus mēnešu pilnā (100%) apmērā no 
pabalsta piešķirtā apmēra, par trešo un ceturto mēnesi 
– 75% apmērā, par piekto un sesto mēnesi – 50%, par 
septīto un astoto mēnesi – 45% apmērā. 

• Vienam no bērna vecākiem, vienam no adoptētā-
jiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstipri-
nāšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais 
bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar 
pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar 
bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina (turp-
māk kopā – vecākiem), kuru bērniem ir smagas saslimša-
nas vai piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, 
slimības pabalstu sakarā ar slima bērna kopšanu izmak-
sās līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai un par ilgāku 
nepārtrauktu darbnespējas periodu.

• Sievietei, kurai ir tiesības uz vecāku pabalstu un 
kurai nākamais bērns dzimis, pirms iepriekšējais bērns 
sasniedzis trīs gadu vecumu, vecāku pabalsta apmērs 
nedrīkstēs būt mazāks par vecāku pabalstu, kāds pie-
šķirts par iepriekšējo bērnu. 

• Tiesības uz maternitātes un vecāku pabalstu būs 
sievietēm, kuras darba attiecības izbeigušas (zaudējušas 
darba ņēmēja statusu) ne ātrāk kā 60 dienas pirms grūt-
niecības atvaļinājuma iestāšanās.

• Sociālās apdrošināšanas pabalstus piešķirs 10 darba 
dienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas. Tos pār-
skaitīs pabalsta saņēmēja kontā, kas atvērts Latvijas Re-
publikas kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā (PNS).

• Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) 
paaugstināts no līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 eiro mēnesī 
uz vienu personu mājsaimniecībā.

No 2020. gada 1. jūlija
• Stāsies spēkā grozījumi “Darba aizsardzības liku-

mā”, kas paredz konkrētākas prasības nodarbināto aiz-
sardzībai, veicot attālināto darbu, kā arī pašnodarbināto 
personu drošībai un veselības aizsardzībai darbā. Vien-
laikus modernizēta darba aizsardzības dokumentācijas 
izstrādes kārtība, kā arī precizētas prasības darba devēju 
savstarpējai sadarbībai darba aizsardzības jautājumos. 
Precizētas arī prasības darba aizsardzības organizatoris-
kās struktūras izveidei, paredzot, ka lielajiem uzņēmu-
miem (vairāk nekā 250 nodarbināto), kas darbojas bīsta-
mās nozarēs, būs nepieciešams nodarbināt vismaz divus 
darba aizsardzības speciālistus, ja šajā uzņēmumā nebūs 
piesaistīta kompetenta institūcija darba aizsardzības jau-
tājumos (ārpakalpojuma sniedzējs).

No 2020. gada 1. septembra
• Kvalifikācijas periods būs arī maternitātes, pater-

nitātes un vecāku pabalstam.
• Reemigrējošam diasporas loceklim, nosakot tiesī-

bas uz pabalstu, ņems vērā attiecīgos apdrošināšanas 
periodus Eiropas Savienības dalībvalstī, Šveices Konfe-
derācijā, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, un lē-
mumu pieņems 10 darba dienu laikā pēc informācijas 
saņemšanas no ārvalsts kompetentās iestādes. Pabalsta 
apmērs tiks rēķināts vispārējā kārtībā, ņemot vērā LR 
normatīvajos aktos noteikto.
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Dzīvojam īstā gardēžu laikmetā – televīzijā grūti atrast kanā-
lu, kurā nebūtu kāda kulinārijas šova, un ēdienu mode ir tikpat 
reāla kā apģērbu, apavu un aksesuāru mode. Katra namamāte 
rūpējas, lai svētkos galdi būtu bagātīgi klāti, taču arī ikdienā dau-
dziem vistīkamākais brīdis ir ēdienreize. Tā vien gribas palaist 
jostu vaļīgāk, lai apēstu vēl to, to un to. Ja tā notiek, nav tālu 
pārēšanās, kas var izraisīt virkni dažādu gremošanas kaišu.

Ēšana ir neatņemama cilvēka eksistences daļa, labsajūta 
pēc maltītes ir fiziskās un psihiskās veselības priekšnoteikums. 
Taču daudzi pieraduši ēst pārāk daudz, tātad – pārēsties. No 
medicīnas skatupunkta pārēšanās ir pārmērīgi liela ēdiena 
daudzuma uzņemšana vienas maltītes laikā, kas izpaužas kā 
nepatīkamu sajūtu komplekss vēderā ēšanas laikā vai īsi pēc 
tam. Regulāra pārēšanās raksturīga emocionāli nelīdzsvarotām 
personām, savukārt patoloģiska ēšana parasti ir psihiskas sli-
mības pazīme.

ĀTRI UN DAUDZ – SLIKTI!
Pārēšanās parasti nav atraujama no pārāk straujas ēdiena 

uzņemšanas un nepietiekamas kumosu sakošļāšanas. Pārti-
kas kvalitatīvajam sastāvam un fizikālajām īpašībām parasti ir 
otršķirīga nozīme. Ne jau diēta ir tas noteicošais, ja uzmanība 
netiek pievērsta ēšanas procesam: noskaņojumam, kumosa 
lielumam un košļāšanas manierei.

Pārēšanās ir kaitīga veselībai, jo lieki noslogo gremošanas 
sistēmu un organismu kopumā. Sekas, ko tā izraisa, var radīt 
neatgriezeniskus orgānu funkciju traucējumus.

Ļoti nozīmīgs gremošanas fizioloģiju ietekmējošs solis ir 
emocionāla sagatavošanās ēdienreizei. Domas par ēdienu, tā 
smaržas un izskata baudīšana nozīmē pat vairāk par ēdiena 
ķīmisko sastāvu. Katram apēstajam kumosam vajadzētu būt 
pēc iespējas mazākam, savukārt katra kumosa košļāšanai – ie-
spējami ilgākai.

Sāta sajūtas un ķermeņa masas kontrolē nozīmīga loma ir 
smadzeņu daļai, ko sauc par hipotalāmu, kā arī dažādām ķīmis-
kām signālvielām, kas izdalās kuņģī un tievajās zarnās. Tāds, 
piemēram, ir grelīns – viens no nozīmīgākajiem hormoniem, 
kas regulē sāta sajūtu un ēšanas fizioloģiju.

Kuņģis paredzēts cietas konsistences barības uzņemšanai, 
uztveršanai un sagremošanai pirms tās nokļūšanas tievajā zar-
nā. Ēdiens kuņģī atrodas 30–60 minūtes, kur tas tiek sagre-
mots mehāniski un ķīmiski. Tas nozīmē, ka parastas ikdienas 
ēdienreizes laikā, kas ļoti reti ilgst pusstundu, mēs beidzam 
ēst, pirms kuņģa saturs sāk ieplūst divpadsmitpirkstu zarnā un 
tālāk tievajā zarnā.

Kuņģa saturam nokļūstot divpadsmitpirkstu zarnā, tievās 
zarnas epitēlija šūnas izdala hormonus, kas ietekmē gremoša-
nas fizioloģiskās norises, piemēram, insulīna ražošanu. Tādējā-
di piepildījuma un sāta sajūtu ēšanas laikā vai īsi pēc tās nosa-
ka procesi kuņģī un signāli no tā. Tie atkarīgi nevis no ēdiena 
ķīmiskā sastāva vai kaloritātes, bet gan no kuņģa sienas ie
stiepuma, ko nosaka kopējais maltītes tilpums un kuņģa sienas 
biomehāniskās īpašības.

Sāta sajūtu nosakošos kuņģa sienas iestiepuma signālus 
pārraida noteikti nervu ceļi. Ēšanas procesa kontrole notiek, 
šiem signāliem ietekmējot galvas smadzeņu centrus, kas ko-
ordinē endokrīnās atbildes reakcijas, nosakot kuņģa sienas to-
nusu un pielāgošanos maltītes lielumam. Kalorijām bagāts un 
trekns ēdiens palēnina kuņģa iztukšošanos.

VISBIEŽĀK – DISPEPSIJA
Pārēšanās var rosināt vairāku slimību rašanos. Viena no 

tām ir dispepsija – gremošanas traucējumu simptomu kom-
plekss, kas aptver noteiktas pazīmes vai to kombinācijas:

* piepildījuma sajūta pēc ēšanas;
* ātra sāta sajūta (nespēja pabeigt normāla apjoma mal-

tīti);
* sāpes epigastrijā (rajonā virs nabas, vidū pa kreisi).
Tieši pārēšanās ir visbiežākais īslaicīgas un pārejošas dis-

pepsijas cēlonis, turklāt pirmais, kas izdarāms tās pārvarēša-
nai, ir ēšanas tūlītēja pārtraukšana un pēc tam atslodze 2–3 
dienu garumā.

Dispepsiju parasti izraisa kāda gremošanas sistēmas sli-
mība. Tā var būt viegla un pārejoša, kad nav nepieciešama 
speciāla izmeklēšana un ārstēšana, tomēr dažreiz dispepsija ir 
nopietnas un dzīvībai bīstamas saslimšanas pazīme.

Visbiežākie dispepsijas rosinātāji ir dažādi pretsāpju un 
pretiekaisuma līdzekļi. Arī citi medikamenti, piemēram, kalcija 

kanālu blokatori vai antibiotikas, spēj izraisīt dispepsiju. Ja tiek 
lietoti kādi medikamenti, pārēšanās ir gaužām nevēlama, jo tad 
dispepsija var būt daudz nepatīkamāka un mokošāka.

Nereti par dispepsiju jārunā arī bez nosakāma iemesla vai 
slimības pazīmēm, kad diagnostikas testos nekādu patoloģiju 
neizdodas konstatēt. Šādos gadījumos nosaka diagnozi – funk-
cionāla dispepsija.

Dispepsijas ārstēšanas pamatā ir tās cēloņa novēršana vai 
terapija. Funkcionālas dispepsijas gadījumā parasti palīdz dzī-
vesveida optimizēšana un atkārtoti īslaicīgi pretskābes līdzekļu 
kursi.

Reizēm pārēšanās izraisīta dispepsija var būt pirmā gremo-
šanas sistēmas ļaundabīgo audzēju pazīme, un šajā gadījumā tā 
parasti ir progresējoša. Sāpes, ja tādas ir, lielākoties ir vēdera 
augšdaļā pa vidu, tās ir trulas un, slimībai progresējot, pastipri-
nās. Audzēja vēlīnās stadijās parādās arī tādi vispārēji simptomi 
kā nespēks, apetītes zudums, mazasinība, novājēšana.

ČŪLAS UN CITAS SLIMĪBAS
Kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlas slimībai rakstu-

rīgi visi jau aprakstītie dispepsijas simptomi. Sāpes parasti jūt 
vēdera augšdaļā pa vidu, bet var sāpēt arī labajā vai kreisajā 
paribē, sāpes var izstarot arī uz muguru.

Divpadsmitpirkstu zarnas čūlas gadījumā sāpes parādās 
2–5 stundas pēc ēšanas vai ja kuņģis ir tukšs. Pie kuņģa čūlas 
sāpes visbiežāk izpaužas tūlīt pēc ēšanas vai tās laikā. Tomēr 
čūlas slimību pavadošās sāpes var būt arī netipiskas un nebūt 
vispār.

Biežākie čūlas izraisītāji ir helikobaktērija un pretsāpju un 
pretiekaisuma līdzekļi. Čūla kuņģī vai divpadsmitpirkstu zarnā 
noved līdz komplikācijām, līdz asiņošanai vai orgāna plīsumam 
čūlas vietā, kas ir dzīvībai bīstama situācija. Čūlas slimības di-
agnosticē speciālists, kas nosaka arī tālāko ārstēšanu.

Kuņģa unbarības vada atviļņa jeb gastroezofageālā refluksa 
slimību (GERS) var pavadīt dispepsijas simptomi, tomēr parasti 
dominē šai slimībai raksturīgie: dedzinoša, uz augšu kāpjoša 
sajūta pakrūtē un aiz krūškaula un/vai kuņģa satura ieplūšana 
barības vada kakla daļā, rīklē vai mutē.

Pārēšanās veicina GERS simptomu izpausmi, savukārt sie-
kalām, kas izdalās ilgas un lēnas košļāšanas laikā, ir dziednie-
ciskas īpašības.

Žultspūšļa un žultsceļu slimībām raksturīgākas epizodis-
kas, salīdzinoši stipras un pastāvīgas sāpes, kas ilgst no 30 mi-
nūtēm līdz pat vairākām stundām. Žultsceļu sāpes parasti sā-
kas strauji, tomēr nav lēkmjveida vai kolikveida (pēkšņas un 
intensīvas). Sāpes var izstarot uz muguru vai lāpstiņu, tās bieži 
pavada nemiers, svīšana vai vemšana. Pārēšanās gadījumā 
žultspūšļa un žultsceļu slimību simptomi ir izteiktāki.

Aizkuņģa dziedzera iekaisuma (pankreatīta) galvenā pazī-
me ir sāpes vēderā vienlaikus ar paaugstinātu aizkuņģa dzie-
dzera fermentu līmeni asinīs. Iespējami arī pārējie dispepsijas 
simptomi, tomēr sāpes parasti ir dominējošas. Retos gadīju-
mos pacientam ar pankreatītu sāpes ir maz izteiktas vai to nav 

vispār, tomēr jebkurā gadījumā ir slikta pašsajūta. Pankreatīta 
diagnozi var noteikt tikai ārsts, izvērtējot pacienta stāvokli, sli-
mības gaitu un izmeklējumu rezultātus. Akūts pankreatīts var 
noritēt ļoti smagā un dzīvībai bīstamā formā.

Pārēšanās pati par sevi ļoti reti izraisa akūtu pankreatītu. 
Galvenais pankreatīta cēlonis ir kas cits, bet pārlieka ēšana 
rosina slimības simptomu izpaušanos. Arī diētai kopumā ir sa-
līdzinoši maza nozīme akūta pankreatīta attīstībā – jābūt vēl 
kādam citam cēlonim. Tādi, piemēram, var būt žultsakmeņi, 
īpaši, ja tie ir žultsvados.

DIABĒTA RISKS UN CITAS VIELMAIŅAS PROBLĒMAS
Pārmērīga ēšana pārsvarā sekundāri izraisa virkni vielmai-

ņas traucējumu, var provocēt cukura diabēta rašanos, pastip-
rināt šīs slimības gaitu. Tas tālab, ka uzņemtā liekā ogļhidrātu 
deva, kas saistīta ar pārēšanos, noved pie sērijveida izmaiņām 
gan zarnu mikrobiomā (zarnās mītošo mikroorganismu kopu-
mā), gan ar to saistītām izmaiņām cukura un tauku vielmaiņā, 
visā hormonālajā sistēmā. To ietekmē organisms ar laiku zaudē 
savas adaptācijas spējas. Protams, tas nenotiek visiem vienā-
di – nozīme ir gan iedzimtībai, gan vielmaiņas īpatnībām.

Pārēdoties ļoti svarīgas izmaiņas notiek zarnu mikrobiomā. 
Tagad noskaidrots, ka tā ir ļoti svarīga mūsu ķermeņa sastāvda-
ļa, būtībā gandrīz vai organisms organismā. Virkne vielmaiņas 
procesu notiek tieši saistībā ar zarnu mikrobiomu. Te liela no-
zīme ir diētai, piemēram, saēdoties par daudz ogļhidrātu, orga-
nismā var notikt nopietnas metabolas izmaiņas.

Visas organisma sistēmas – elpošanas, kardiovaskulārā, 
reproduktīvā, endokrīnā un centrālā nervu sistēma – tiešā vai 
netiešā veidā ir saistītas ar zarnu mikrobiomu. Protams, ne vi-
siem attīstās viena veida problēmas, tās nemaz nevar unificēt. 
Bet reāls risks iegūt šīs metabolās nebūšanas eksistē tiem, kas 
pārspīlē ar ēšanu.

VAR BŪT VAINOJAMI HORMONI
Liela daļa pacientu, kurus savā praksē ikdienā redzu, cieš 

no tā, ka apēd vairāk, nekā vajadzētu. Problēma parasti saistīta 
ar to, ka šiem cilvēkiem reāli gribas ēst vairāk. Bieži vien viņi 
paši pie tā pat nav vainīgi. Pēdējā laikā pierādīts, ka apetīti lie-
lākoties regulē bioloģiski aktīvas vielas un hormoni, proti, vēl-
me ēst nemaz nav saistīta ar izlaidību, sevis nekontrolēšanu vai 
kaut ko tamlīdzīgu – tā ir fizioloģiski noteikta nepieciešamība. 
Sāta sajūta neiestājas pareizajā laikā, un rodas problēmas.

Lielai daļai pacientu tieksme par daudz ēst visbiežāk ir 
saistīta ar sekundārām veselības problēmām, kā virssvars, viel-
maiņas traucējumi. Viņiem ir arī dažādas sūdzības par gremo-
šanas sistēmu.

KĀ IZVAIRĪTIES NO PĀRĒŠANĀS
* Neraugoties uz izsalkuma pakāpi, pirms ēšanas dažas 

minūtes jāveltī sevis noskaņošanai un ēdiena smaržas izbau-
dīšanai.

* Ēdienreizei jāieplāno pietiekami daudz laika (vismaz 30 
minūtes).

* Jāēd pietiekami lēni, maziem kumosiem, ilgi, rūpīgi jāsa-
košļā katrs kumoss, veicinot siekalu izdalīšanos. Starp ēdie-
niem jāietur pāris minūšu pauzes.

* Ēšanas laikā jebkuru šķidrumu vajadzētu dzert pēc iespē-
jas mazāk, lai nepalielinātu kopējo maltītes tilpumu un neat-
šķaidītu gremošanas sulas.

* Nevajadzētu uzņemt vairāk par trim ēdienu veidiem. Jāēd 
mazas porcijas. Ja ēdiens īsti neiet pie sirds, neklājas sevi pie-
spiest to apēst – labāk atstāt nenotiesātu porciju.

* Vislabākās zāles pret pārēšanos ir nepārēsties. Ja tomēr 
noticis nevēlamais, ļoti svarīgi ļaut kuņģim un zarnām atpūs-
ties. Vislabākā gremošanas sistēmas atpūta ir neliela lēna 
maltīte ik pēc trim četrām stundām, nesasniedzot sāta sajūtu. 
Jāņem vērā, ka nav tādu medikamentu, kas universāli palīdzētu 
novērst pārēšanās sekas.

PĒC PĀRĒŠANĀS ĀRSTA PALĪDZĪBA NEPIECIEŠAMA:
* ja parādās sāpes vēderā, kas ir ilgākas par divām stun-

dām;
* dispepsijas parādīšanās no nelielas maltītes, kas agrāk 

nav izraisījusi sāta sajūtu;
* dispepsija saglabājas ilgāk par divām nedēļām;
* par divām nedēļām ilgāka vispārēja slikta pašsajūta;
* atkārtota vemšana.

PĀRĒŠANĀS SEKAS – SLIMĪBAS
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Kopš 22. decembra, kad piedzīvojām 
gada īsāko dienu un garāko nakti, gaisma 
ir uzsākusi atgriešanās ceļu pie mums. Gri-
bas ticēt, ka arī tā gaisma, kas mirdz ēku 
logu, balkonu, skatlogu un pagalmu rotāju-
mos, palīdzējusi  pārdzīvot gada tumšāko 
laiku un ar prieku sagaidīt svētkus. 

Šogad laika posmā starp Ziemassvēt-
kiem un Jauno gadu biedrības “Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs” izveidotā 
vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija ai-
navu arhitekte Uldze Liepiņa, māksliniece 
Daiga Krzišteka, keramiķe Tamāra Kurzem-
niece, Pāvilostas Mākslas un mūzikas sko-
las pedagoģe Inita Zingnika un biedrības 
vadītāja Marita Horna, apskatīja Pāvilostas 
pilsētas, Vērgales centra un Saraiķu izrotā-
tos namus. Konkurss pēc biedrības inicia-
tīvas pirms trīs gadiem aizsākās Pāvilostas 
pilsētā, bet jau nākamajā gadā pēc novada 
pašvaldības ierosinājuma to rīkojām visā 
novadā. Salīdzinot pirmajā gadā redzēto ar 
šo gadu, ar pārliecību var teikt, ka novads 
kopumā gada tumšākajā laikā kļuvis daudz 
gaišāks, daudzveidīgāks, krāsaināks un 
skaistāks. Paldies par to ikvienam, kurš 
ielicis šajā darbā savas pūles un izdomu, 
radot prieku sev un citiem! 

Patīkami pārsteidza Vērgales centra 
vienotais noformējums. Arī nezinātājam 
uzreiz būtu skaidrs, ka tas ir centrs, tik 
vienoti izgaismotas visas ēkas, kas izvieto-
tas ap to, un kur tad vēl krāšņā, staltā egle! 
Ikvienam elpa aizraujas, redzot izgaismoto 
skolu. Un tad vēl daudzās bagātīgi un gau-
mīgi izgaismotās privātmājas! Jauni dekori 
izvietoti arī pie pagājušajā gadā balvu iegu-
vušās daudzdzīvokļu mājas “Alfas”. Tāpat 
patīkami pārsteidza Saraiķu centra gaišie 
nami. 

Lai arī Pāvilostā nav izteikta svētku 

Ziemassvētku rotājumu konkurss “Ceļā uz gaismu 2019”
Starp veļu laiku un Jaungadu trūkstošais 
– viss ir te – zvaniņā, piparkūkā, nenorimstošā svecītē.
Bet galvenais – tajā strāvā, kas griežas, virpuļo, plūst. 
Apveļ un uzrauj kur kuro. 
Un tomēr vēl nenopūš mūs. 

(M. Čaklais)

jauku gaismas saspēli. 
Šogad vērtēšanas komisija vienojās 

ar dāvanu kartēm apbalvot: 
l nominācijā “Labākais skatloga no-

formējums” – veikala “Muižkalniņi” ko-
lektīvu Vērgalē;

l nominācijā “Labākais publiskās 
ēkas noformējums” – Pāvilostas sociālās 
aprūpes nama kolektīvu par veiksmīgu 
ieejas durvju elementu izvietojumu un 
krāšņo svētku egli, kā arī Tūtānu ģimeni  
par viesu mājas “Šīfermāja” pašu gatavoto 
“zvaigžņoto rotājumu” Pāvilostā;

l nominācijā “Labākais izglītības ies-
tādes svētku noformējums” – PII “Kasta-
nītis” Vērgalē un Pāvilostas Mūzikas skolu 
Dzintaru ielā par rūpīgu, veiksmīgu un kva-
litatīvu iestādes logu noformējumu;

l nominācijā “Labākais dzīvojamās 
ēkas svētku noformējums” – mājas “Pū-
pēži” saimnieku Kārli Novadu Saraiķos, 
mājas  Ziedu ielā 2 saimniekus – Kalēju ģi-
meni Saraiķos, Šēnu ģimeni – Brīvības ielā 
31a Pāvilostā un māju “Kalves” īpašniekus 
– Šķiparu ģimeni Vērgalē;  

l nominācijā “Labākais balkona vai 
dzīvokļa logu svētku noformējums” – 
viesu mājas “Ostgals” Brīvības ielā 8 Pā-
vilostā īpašniekus Māri Vīgantu un Ingu 

Foto no vērtēšanas komisijas foto arhīva

rotājumos akcentēta centra, toties šogad 
esam iepriecināti ar jauniem gaismas deko-
riem pie laternām Dzintaru ielā. Paldies cil-
vēkiem, kas strādājuši pie rotājumu idejas, 
izgatavošanas un izvietošanas! 

Īpaši jāatzīmē Pāvilostas vidusskolas, 
Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes 
un daudzstāvu mājas Dzintaru ielā 103 
saskaņa – krāsainu, mirdzošu eglīšu kom-
plekts, kas rada vienotu krāsu gammu un 
krēslas stundā jebkuru, kurš ļaujas, var 
aizvest pasaku un brīnumu pasaulē. Patīka-
mi, ka arī izgaismotie objekti  un ēkas ap 
E. Šneidera laukumu rada vienotības sajū-
tu. Kaimiņš no kaimiņa iedvesmojušies arī 
Vītolu ielā, radot sev un citiem par prieku 

Vītolu par gaišā miera starojumu logos un 
dzīvās uguns klātbūtni un  Eihvaldu ģime-
nei Sakas ielā 14 Pāvilostā par krāšņo un 
gaumīgo balkona noformējumu. 

Komisiju patīkami pārsteidza radoši, in-
dividuāli risinājumi svētku noformējumā, 
un, pēc nolikuma, tā ir tiesīga piešķirt arī 
kādas īpašas Pateicības. Tās šogad saņems 
ēkas Vītolu ielā 6 Pāvilostā īpašnieki – Kal-
niņu ģimene, kas ar vienkāršu, siltās gais-
mās ietērptu vainagu izgaismojuši pagalma 
šķūnīti, Marta Rolmane Dzintaru ielā 20 
Pāvilostā, kura svētku mirdzumu piešķīru-
si jūrmalā salasītu kociņu virtenei, un Lita 
Cebre Viļņu ielā 13 Pāvilostā, kuras mājas 
puķu kastēs svētku laikā bija iedzīvojusies 
daudzskaitlīga rūķu saime.

PALDIES visiem novada iedzīvotājiem, 
kuros mājo prieks un kuri dalās tajā, izro-
tājot savas mājas, iestādes un apkārtni svēt-
kos un iepriecinot arī citus! 

Paldies novada pašvaldībai, kas finan-
siāli atbalsta konkursa norisi. Ceram, ka 
arī nākamajā gadā pašvaldība atbalstīs šo 
jauko tradīciju!

Veiksmīgu, drosmīgu, radošu jauno 
gadu!

Vērtēšanas komisijas vārdā 
Marita Horna

Pāvilostas viesu mājas “Ostgals” 
loga dekors.

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas izrotātā loga rūts.

Pāvilostas novada pašvaldības izstā-
žu un semināru zālē visu aizgājušā gada 
decembri varēja aplūkot pāvilostnieces 
Veltas Vaškus pužļu izstādi “Mans 
vaļasprieks – puzles”, bet 6. janvāra 
pēcpusdienā Pāvilostas bibliotēkas dar-
binieces aicināja uz pužļu pēcpusdienu un 
tikšanos ar izstādes autori.

Pužļu likšanas meistare Velta klāteso-
šajiem atklāja, ka aizraušanās ar pužļu lik-
šanu aizsākusies tajā brīdī, kad dēls Jānis 
atdevis pirmo puzli, ko pašam salikt līdz 
galam iztraucējuši mājas mīluļi – kaķi. 
Dēlam pietrūcis pacietības visu sākt no 
sākuma, tāpēc 1000 kauliņu puzli ar pa-
saules karti viņš atdāvinājis Veltai. Pēc 
kāda laiciņa puzle bijusi salikta, bet pati 
Velta atskārtusi, ka pužļu likšana ir ļoti 
labs veids, kā relaksēties un atslēgties no 
ikdienas rūpēm un raizēm. Tā pamazām, 
viena pēc otras sapirktas un saliktas da-
žādas puzles. Mazākajai ir vien 500 ga-
baliņu, bet lielākajai – 3000 kauliņu, un 

tās salikšana aizņēmusi sešas nedēļas. 
Tā no pirmās saliktās puzles līdz izstādes 
atklāšanai pagājuši vairāk kā divi gadi – 
kopumā Velta salikusi 20 dažādu izmēru, 
raibuma un tematikas puzles, kuras bija 
aplūkojamas izstādē. 

Tikšanās reizē pasākuma ap mek lē-
tājiem bija interesanti klausīties Veltas 
stāstā par puzles likšanas tehniku un 
knifiņiem. Velta pirms puzles likšanas 
gabaliņus sašķiro pēc formas un krāsas 
un saliek tos atsevišķās kastītēs, tas palīdz 
ātrāk atrast vajadzīgo laukumiņu. 

Ar savu stāstījumu Velta ieinteresēja 
arī citus atnākušos klausītājus, un viņiem 
tika dota iespēja iemēģināt roku puzles 
likšanā. Kāds izteica vēlmi pamēģināt mā-
jās salikt neliela izmēra puzli. 

Jāatgādina, ka puzles likšana nav tikai 
bērnu spēle, bet gan aizraujoša nodarbe 
jebkurā vecumā, atliek tikai piemeklēt īsto 
motīvu un sarežģītības līmeni. Liekot puz-
li, reizē strādā gan analītiskā, gan radošā 

“MANS VAĻASPRIEKS – PUZLES”

domāšana, viena otru papildinot. Tas ir ļoti 
labs treniņš smadzenēm, kas attīsta inte-
lektu un uzlabo atmiņu. Tam piekrīt arī 
pāvilostniece Velta. Viņa atklāj, ka Ziemas-
svētkos atkal tikusi pie skaistām puzlēm, 
ko ar prieku citu pēc citas saliks. 

Pāvilostnieces Veltas Vaškus saliktās 
puzles būs aplūkojamas arī Vērgales kul-
tūras namā. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova

Velta rāda puzli, kuru atdevis dēls Jānis un ar kuru tad arī vaļasprieks 
aizsācies. Foto: M. Kurčanova
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10. decembrī Rīgas pilī notika 
Valsts prezidenta Egila Levita un 
viņa kundzes Andras Levites rī-
kotais Ziemassvētku pasākums, 
kurā viņi tikās ar 18 ģimenēm no 
dažādām Latvijas vietām un ko-
pīgi iededza svētku egli pils pa-
galmā. Prezidents pateicās vecā-
kiem par viņu ikdienas pūliņiem, 
pašaizliedzību un ziedošanos 
ģimenes un bērnu labā un kopā 
ar dzīvesbiedri klātesošajiem no-
vēlēja mīlestību, izturību, daudz 
enerģijas un spēka un skaistus 
gandarījuma mirkļus.

Egles iedegšanas pasākumā 
piedalījās Latvijas stiprākās, kup-
lākās un radošākās daudzbērnu 
ģimenes, tai skaitā reemigrēju-
šās ģimenes un ģimenes, kurās 
ir aizbildnībā esoši bērni un au-
džubērni, par kurām Valsts pre-
zidents bija saņēmis atsauksmju 
vēstules no novadu pašvaldībām, 
informēja Valsts prezidenta kan-
celejā.

Valsts prezidents un Levites 
kundze tikās ar Kazerovsku ģi-
meni no Priekuļu novada, Ma-
saļsku ģimeni no Ērgļu novada, 
Edvarda Dunnes un Elīnas Der-
gačas ģimeni no Smiltenes nova-
da, Briežu ģimeni no Gulbenes 
novada, Ingusa Strupiša un Artas 
Dēdeles ģimeni no Saulkrastu no-
vada, Jefremovu ģimeni no Kan-
davas novada, Turku ģimeni no 
Rīgas, Kājiņu ģimeni no Carnika-
vas novada, Bogdanoviču ģimeni 

no Ilūkstes novada, Maksimovu 
ģimeni no Krāslavas novada, Pol-
niju ģimeni no Kārsavas novada, 
Zaikovsku ģimeni no Balvu nova-
da, Gata Brēdiķa un Ramonas 
Rolles ģimeni no Pāvilostas 
novada, Siseņu ģimeni no Prie-
kules novada, Neju ģimeni no 
Saldus novada, Būmertu ģimeni 
no Jelgavas, Gabrānu ģimeni no 
Jaunjelgavas novada un Helvigu 
ģimeni no Rundāles novada.

Pāvilostas novada dome ok-
tobra sēdē lēma uz Valsts pre-
zidenta rīkoto Ziemassvētku 
pasākumu deleģēt stipru un ra-
došu ģimeni no Vērgales pagasta 
Ziemupes – Gati Brēdiķi un Ra-
monu Rolli ar četriem bērniem. 
Pieteikuma vēstulē dome raks-
tīja: “Ikviens Pāvilostas novada 
Vērgales pagasta Ziemupes ciema 
iedzīvotājs ar labu vārdu pieminēs 
Brēdiķu ģimeni, kurā bez mam-
mas Ramonas un tēta Gata aug 
četri bērni – vecākā meita Sanija, 
dvīnītes Paula Loreta un Madara 
un pastarītis dēliņš Toms. Vecākās 
meitas vienmēr bijušas skolā tei-
camnieces un aktīvi muzicē Pāvil
ostas Mūzikas un mākslas skolā. 
Ģimenes bērni aktīvi piedalās Zie-
mupes sarīkojumos, kur labprāt 
muzicē un dzied.

Ramonas un Gata ģimene ak-
tīvi piedalās Ziemupes ciema dzī-
vē. Ar idejām, tehniku un darbu 
atbalsta visus  ikgadējos pašvaldī-
bas projektus, piemēram, “Ziemu-

pes tiltiņi”, “Ūdens spices ierīko-
šana Ziemupes kapos”, “Kultūra 
sākas ar mazmājiņu”, “Ziemupe 
– mana karaliste”. Visa ģimene 
piedalās ciema un kapu sakopša-
nas talkās. 

Brēdiķu ģimene vairākkārt ir 
saņēmusi ciema ļaužu pateicību 
par sirsnību un izpalīdzību dažā-
dās dzīves situācijās. Viņi visi ir 
sava ciema patrioti. Jau vairākus 
gadus ikgadējā ziemupnieku sa-
ieta priekšvakarā tieši viņi palīdz 
ciema centram iegūt svētku nofor-
mējumu un gaismas.

 Tā ir ģimene, kurai esam 
pateicīgi par ieguldīto darbu Zie-
mupes ciema ikdienā un svētku 
reizēs.”

Katrai ģimenei pirms viesoša-
nās Rīgas pilī Ziemassvētku egles 
iedegšanas pasākumā Valsts pre-
zidents bija uzdevis mājas darbu 
– dāvanai pašu rokām sagatavot 
eglē karināmu mantiņu. Un svi-
nīgajā brīdī Brēdiķu ģimene Rī-
gas pils eglē karināja rotājumu 
no pašu lasītiem dzintara gabali-
ņiem, par ko ļoti sajūsmināts bija 
Valsts prezidents Egils Levits. 

Brēdiķu ģimenes tētis Gatis 
atzina, ka ģimenei šis pasākums 
bijis liels pagodinājums un bēr-
niem nozīmīgs dzīves notikums, 
ko atcerēties pašiem un stāstīt 
nākamajām paaudzēm.

Sabiedrisko attiecību speciā-
liste Marita Kurčanova

Brēdiķu ģimene no Ziemupes 
tiekas ar Valsts prezidentu 
un iededz Ziemassvētku egli

Foto: Karīna Miezāja / “Latvijas Avīze”

2019. gada 21. janvāra pastai-
gas laikā netālu no Akmeņraga 
atradām krastā izmestu laivu. 
Notikums diezgan neparasts. 
Laivā atradās stoderes, pēc ku-
rām  secinājām, ka tā mērojusi 
garu ceļu no Fēru salām, no Got-
landes. Laivu savācām.

Pateicoties šīs vasaras atpūt-
niekiem Dagnijai un Hansam no 
Stokholmas, izdevās sameklēt un 
sazināties ar laivas saimnieku 
Ingi. Noskaidrojās, ka laivu no 
salas aiznesusi 2. janvāra vētra 
“Alfrīda”. Vēja ātrums bijis līdz 
35 m/sek. Viļņi – piecus sešus 
metrus augsti. Pēc 19 dienām tā 
sasniegusi mūsu piekrasti. Godī-
gi sakot, jābrīnās, ka tā, jo tai bija 
pāršķelta priekša un iedragāti 
sāni. Un tai pašā laikā tā izskatī-
jās pārāk labi, lai to vienkārši sa-
naglotu un tajā sastādītu puķes. 
Tika nolemts laivu restaurēt, lai 
pēc tam novietotu pie “Jūras mā-
jas” Ziemupē.

Decembra sākumā vīri Pāvi-
lostā ķērās pie darba, un tagad 
laivai ir jaunas mājas. Ziemup-
nieku zvejas laivas padomju ro-
bežsargi sadedzināja. Par laiku, 

kad ciema ļaudis gājuši jūrā, 
liecina vien stāsti un viena foto-
grāfija.  

Paldies visiem, kas iesaistī-
jās, – Ivetai, ar kuru devāmies 
piekrastes pārgājienā, Gatim ar 
ģimeni par laivas nogādāšanu 
Ziemupē, Mairitai un Gatim par 
laivas glabāšanu, Hansam un 
Dagnijai par laivas likteņa no-
skaidrošanu (ir labi zināt, ka ne-
viens nav aizgājis bojā). Paldies 
Rinaldam, Guntim un Andrim 
par laivas transportēšanu. No 
sirds pateicos Alfrēdam un Uldim 
par atbalstu restaurācijas idejai, 
bet vislielākais paldies meista-
riem Uldim Bērzniekam un Ga-
tim Zingnikam par rūpīgo laivas 
restaurēšanu. Darbs paveikts tik 
labi, ka laivai uzradās pat pircējs, 
vien šī laiva nepārdodas, jo pati 
pie mums atnākusi.

Secinājums? Brauciet ciemos 
uz Pāvilostas novadu, ejiet pie-
krastes pārgājienos! Reizēm pie 
mums var atrast ne tikai dzinta-
ru.

 
Senlietu krātuves “Jūras 

māja” vadītāja Daina Vītola

“Jūras mājas” ziņas. 
Kādas laivas stāsts

foto: D. Vītola
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Jau piekto gadu pēc kārtas 
ziemupnieki jauno gadu sagai-
dīja tautas namā. Ieradušies 
bija vairāk nekā pussimts mazu 
un lielu vakara dalībnieku. 
Ballēties sākām jau desmitos 
vakarā. Iesildījāmies (visi) ar 
pavisam tradicionālām rotaļām 
– “Ādamam bij’ 7 dēli”, “Kas 
dārzā, kas dārzā”. Tās vien-
kāršākās lietas ir tās, kas liek 
smieties, kas cilvēkus satuvina. 
Un nav no svara, ka vakaram 
nav angažēti smalki muzikan-
ti par lielu naudu, mēs spējam 
ballēties arī pie ierakstu mūzi-
kas. Liels paldies jāsaka Ērikam 
Briljonokam ar sievu Lieni, kuri 
uz šo pasākumu ieradās ar savu 
skaņu aparatūru. Un īpašs svei-
ciens pēc pusnakts mums bija 
deju brīdis “dzīvajā”. 

Kā katru gadu, pusnaktī gai-
sā uzvijās pašu sarūpētais svēt-
ku salūts. Te jāpiebilst, ka šogad 
Ziemupē jauno gadu ar skaistu 
uguņošanu sagaidīja vairākās 
vietās, un tas rada patiesu prie-
ku. Gada nogali Ziemupē aizva-
da arvien vairāk cilvēku, un viņi 
apmeklē gan Ziemassvētku vecī-
ti “Rūķupē”, gan “Kultūrbodi”, 
gan “Jūras māju”.

Jautri ballējāmies līdz rī-
tam. Katram bija iespēja izvēlē-
ties sev tīkamāko deju mūziku. 
Viena no jaunākajām svētku 
dalībniecēm izjusti nodziedāja 
dziesmiņu “Piparkūkas danco”. 
Ar īstu aizrautību tika sacerēta 

JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA PĀVILOSTAS NOVADĀ

Aizejošā gada Vecgada diena 
uzausa ar spēcīgām vēja brāz-
mām, kas draudēja ne tikai Pāvil-
ostā, bet arī daudzviet citur Latvi-
jā atcelt Jaungada svinības. Taču, 
tuvojoties vakaram, vējš pierima 
un ieplānotās Jaungada svinības 
varēja notikt.

Un tā 31. decembrī stundu 
pirms gadu mijas Pāvilostas pil-
sētas kultūras namā pirmo reizi 
sākās Jaungada sagaidīšanas bal-
le, uz kuru bija pulcējušies daudzi 
pāvilostnieki un pilsētas viesi.

Ar skanīgām dziesmām un 
asprātīgiem jokiem par aizvadī-
tā gada aktualitātēm sanākušos 
iepriecināja Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama amatierteātra ko-
lektīvs režisores Maritas Hornas 
vadībā. 

Turpinājumā ikviens tika aici-
nāts doties ārā, lai skatītu krāšņo 
svētku salūtu, kas atmirdzēja virs 
Sakas upes. Pēc salūta, ko pava-
dīja skatītāju prieka izsaucieni 
un svilpieni, klātesošie cits citam 

Vērgalnieki Jaungadu svinē-
ja Vērgales kultūras namā, kur 
tūlīt pēc pulksten 1.00 ikviens 
tika aicināts jautri un lustīgi at-
pūsties svētku ballē. Tā izvērtās 
mīļa un sirsnīga,  un apmeklē-
tāji muzikantus Aivaru un Vik-
toru negribēja laist prom pat 

vēlēja pārticību, veselību un lai-
mi jaunajā gadā. Sagaidītajā un 
sveiktajā 2020. gadā turpinājās 
svētku balle ar grupu “Piemare”. 

Sabiedrisko attiecību speciā-
liste Marita Kurčanova

Pāvilostā jauno gadu sagaida ar krāšņu salūtu un svētku balli

ziemupnieku jaunā gada sagai-
dīšanas himna. Katrs galdiņš sa-
rindoja vārdus vienam pantiņam 
un to nodziedāja, un beigās tika 
dziedāta visa dziesma kopumā. 
Te atkal paldies Ērikam par pa-
vadījumu. 

Mīļš paldies visiem par kopā-
būšanu. Gan tiem, kuri to darīja 
jau piekto gadu pēc kārtas, gan 
tiem, kuri bija ieradušies pir-

mo reizi. Un, lai arī reizēm kaut 
kur izskan doma, ka bērniem 
nav vietas pieaugušo ballītēs, 
es priecājos, ka mums viss ir sa-
vādāk, ka šī ir nakts, kad kopā 
varam pabūt tā pa īstam ģime-
niski.

Veselību un mīlestību!

Ziemupes tautas nama vadītāja 
Daina Vītola

Ziemupnieku 
Jaungads

Vērgalē pulksten 6.00.
 Paldies dīdžejam Ģirtam par 

hitiem, kuru pavadībā apmeklē-
tāji vēl pēc balles mūzikas node-
joja gandrīz divas stundas. Pal-
dies visiem, kuri atnāca, lai šī 
gada pirmo dienu pavadītu kopā 
Vērgales kultūras namā.

Vērgales kultūras nama 
vadītāja Velga Freimane

Foto: D. Vītola

Foto: M. Kurčanova
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Līdz oktobra beigām Vērgales 
pagasta muzejā bija apskatāma 
Vikas Štrauhas personālizstāde 
“Laiks”. Izstādes noslēguma die-
nā bija iespēja tikties ar māksli-
nieci un vēlreiz aplūkot skaistās 
eļļas gleznas.

Kuplā skaitā pasākumu ap-
meklēja Vērgales pamatskolas 
skolēni. Viņiem bija iespēja pie-
dalīties radošajās darbnīcās, ku-
ras organizēja māksliniece Vika 
Štrauha sadarbībā ar Vērgales 
pagasta muzeju. Skolēni labprāt 
zīmēja, sevi radoši izpaužot. 
Māksliniece solīja darbus izvēr-
tēt un noteikt, kuram veicies vis-
labāk.

Tikšanās laikā V. Štrauha pa-
stāstīja par sevi, klātesošie varē-
ja viņai uzdot savus jautājumus. 
Māksliniece ir dzimusi Ogrē, 

bērnība un pamatskolas laiks 
aizvadīts Talsu pusē, bet tālāk 
ceļš vedis uz Liepāju. Bet, tā kā 
par visu vairāk Vika mīl dabu un 
harmonisku vidi apkārt, nu jau 
vairāk nekā piecus gadus viņa  
dzīvo Vērgales pagastā.

Izstādē pārsvarā apskatāmi 
portreti, vairākos redzami bērni. 
Bet gleznu ar nosaukumu “Gan-
drīz pašportrets” māksliniece 
uzdāvināja Vērgales pagasta mu-
zejam. Šī glezna piedalījusies Ģe-
derta Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzeja rīkotajā konkur-
sā un ieguvusi 3. vietu skatītāju 
balsojumā.

Noslēgumā māksliniecei Vi-
kai Štrauhai izstādes apmeklētāji 
dāvināja ziedus.

  Vita Braže 

Izstādes noslēgums Vērgales muzejā

Ziemassvētki skolā iebrauca 
izrakstītās kamanās, kas pilnas 
ar dažādiem svētku noskaņu ro-
sinošiem pasākumiem, kuri ko-
pumā padarīja mūsu sirdis gaišā-
kas un labākas.

Piepildīts ar iejūtību un la-
bestību, decembra vidū vidussko-
lā izskanēja Labestības koncerts, 
kas bija veltīts skolas pensionēta-
jiem pedagogiem, bet 19. decem-
brī notika nopietni nenopietno 
priekšnesumu koncerts “Svētku 
šurumburums”, tādējādi noslē-
dzot pirmo mācību pusgadu.

Ziemassvētki Pāvilostas vi-
dusskolā tika gaidīti ar prieku un 
gaišām domām. Jau novembra bei-
gās sākās aktīvs darbs pie skolas, 
klašu un grupu telpu rotāšanas, 
Adventes vainagu gatavošanas. 
Skolēni veidoja apsveikuma kar-
tītes, mazākie cepa piparkūkas. 
Gaisā valdīja svētku noskaņa, 
kuru paspilgtināja skolas rīkotais 
pasākums 19. decembrī.

Katra klase bija sagatavojusi 
kādu priekšnesumu. Svētku kon-
certā tika izdziedātas skaistas 
dziesmas, dejots uz nebēdu, skai-
tīti sirsnīgi dzejoļi, atrādīti nelieli 
fragmenti no labi pazīstamām un 
mīļām filmām, izspēlēts neliels 
teātra uzvedums un rādīts daudz 
kas cits, bet koncerta noslēgumā 
tradicionāli visi vienojās kopīgā 
dziesmā “Eglīte skan”. Pēc kon-
certa bērni vēl uzkavējās skolas 
ballē.

Koncerta laikā skolas direk-
tore Marita Rolmane pateicās 
ikvienam par iesaistīšanos tā 
rīkošanā, kā arī sacīja paldies 
skolēniem un viņu ģimenēm par 
ieguldījumu gan katra personīga-
jā izaugsmē, gan visas skolas labi 
padarīta darba izjūtas veidošanā, 
sasniegumu kaldināšanā. “Ir liels 
gandarījums par mūsu veikumu 

IZSKANĒJIS PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ZIEMASSVĒTKU KONCERTS

visa gada garumā, mēs varam no 
sirds svinēt svētkus, būt pateicīgi 
cits citam. Mēs esam daudz pada-
rījuši, bet daudz laba mums vēl 
priekšā. Tiekamies jaunajā gadā 
ar jaunu degsmi, ar jaunu sparu, 

ar labu apņemšanos, ar labu vese-
lību. Un tad maija beigās mēs sa-
pratīsim, ka daudzas lietas atkal 
ir izdevušās vēl labāk nekā līdz 
šim,” teica direktore.

K. Apškrūma raksta: “Mū-

žīgas ir bērnības Ziemassvētku 
eglītes, tās nenokalst, to svecītes 
dvēseli silda tik daudzreiz, kad 
salst. Mūžīgas ir Ziemassvētku 
eglītes, laimes sajūtu atgriezt tās 
var, vismīļāko vārdu sasildīts, 

kad mājās nāk svētvakars.” Tas 
atnāca, tiešām klāt bija un atne-
sa gaismu arī jaunajam 2020. 
gadam. 

Novēlu visiem to ražīgu, veik-
smīgu un ļoti, ļoti laimīgu!

Sabiedrisko attiecību speciāliste  
Marita Kurčanova

Klašu priekšnesumus video 
skatīt www.pavilosta.lv sadaļā

“Aizvadītie notikumi” 
/2019. gads /decembris.

Foto: V. Braže

Foto: M. Kurčanova
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12. decembrī Vērgales kultū-
ras namā visi tika mīļi aicināti 
uz muzikālu dzejas pasākumu 
“Gaišām domām un baltiem sap-
ņiem”, ko rīkoja Saraiķu bibliote-
kāres sadarbībā ar Daigu Akmen-
tiņu. 

Pasākums bija jaunā dzejas 
kopkrājuma “Lai katram sava lai-
mes zvaigzne” atvēršanas svētki.  
Daiga Akmentiņa ir šī kopkrāju-
ma kuratore – viņa uzrunā auto-
rus un rīko atvēršanas svētkus. 
Viņa ir arī šī dzejoļu krājuma 
izstrādātāja. Pasākumā dzeju 
lasīja Daiga Akmentiņa, Vēsma 
Mateviča, Staņislava Karlsone un 
Līga Lode (dzimusi Skuja) no Sa-
raiķiem.

 Līgu kopkrājuma atvēršanas 
svētkos sveica Pāvilostas novada 
Sociālā dienesta darbinieces un 
Vērgales pamatskolas skolotājas, 
jo Līga savulaik mācījusies šajā 
skolā, un citi klātesošie. 

Kopkrājums ir ļoti apjomīgs, 
tā 300 lappusēs savu dzeju publi-
cējuši 46 autori. Dominē mūžse-
nās tēmas – dzimtenes mīlestība, 
mīlestība pret ģimeni, bērniem, 
mīļajiem un piedošana. 

Par muzikālo pavadījumu rū-
pējās Nora Kurme un Vērgales 
senioru ansamblis “Vakarvējš”. 
Pasākuma laikā darbojās brīvais 
mikrofons, kurā savu dzeju la-
sīja vietējie dzejas cienītāji Ras-
ma Vērniece, Aivars Grava, Ilze 
Jackeviča-Voitkeviča un Inguna 
Kopštāle. Pēc pasākuma bija ie-
spēja iegādāties grāmatas un 
cienāties ar tēju, kafiju un saldu-
miem. 

Paldies par finansiālo atbal-
stu “Vērgalei-1”, personīgi Vēr-
gales pamatskolas direktoram, 
Vērgales pagasta pārvaldes vadī-
tājam un Vērgales kultūras nama 
vadītājai.

Vita Braže

“Gaišām domām un baltiem sapņiem”

18. decembra pēcpusdienā 
Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolas audzēkņi, pedagogi 
un audzēkņu vecāki pulcējās 
uz pirmā mācību pusgada no
slēguma pasākumiem.

Ar krāšņu Ziemassvētku 
koncertu “Kopā Ziemassvētkos” 
mūzikas nodaļā beidzās pirmais 
semestris, un audzēkņi 18. de-
cembra pēcpusdienā saņēma 
liecības, lai dotos nopelnītajās 
Ziemassvētku brīvdienās. Bet 
vēl brīdi pirms tam mūzikas 
programmas audzēkņi ar sa-
viem pedagogiem dāvāja klau-
sītājiem skanīgu koncertu. Jau-
nie pianisti, vijolnieki, ģitāristi 
un akordeonisti atskaņoja gan 
pazīstamus klasiskās mūzikas 
skaņdarbus, gan zināmas Zie-
massvētku melodijas. Šajā skais-
tajā pirmssvētku laikā mūzikas 
nodaļas skolēni ar nelielu kon-
certprogrammu paspējuši uzstā-
ties arī Ziemupē un pansionātā 
Jūrkalnē, dāvājot klausītājiem 
prieku, labestību un sirds siltu-
mu. Tas audzēkņiem ir gan labs 
treniņš, gan vienlaikus dāvana 
cilvēkiem Ziemassvētkos.

Savukārt mākslas nodaļas 
audzēkņi svētkus atzīmēja kopā 
ar Ziemassvētku vecīti, kurš bija 
pie viņiem ieradies. Kopā ar vecī-
ti bērni darbojās radošajās meis-
tarklasēs un noslēgumā saņēma 
saldumu paciņas. Svētku pasā-
kumā skolas direktore un skolo-
tājas, dāvājot eņģelīti un pateicī-
bas rakstu, sveica tos audzēkņus, 

Ar skaistu koncertu un radošu darbu izstādi 
noslēdzies pirmais mācību pusgads

kuri piedalījās Pāvilostas novada 
pašvaldības rīkotajā Ziemassvēt-
ku apsveikuma kartītes konkur-
sā. Ar īpašu pašvaldības pateicī-
bas rakstu tika sveikta 6. klases 
audzēkne Džeina Šervincka, ku-
ras zīmējums tika izraudzīts paš-
valdības Ziemassvētku apsvei-
kuma kartītes izgatavošanai un 
nosūtīšanai vairāk nekā 60 adre-
sātiem, tostarp Valsts preziden-

tam. Skolas audzēkņi tika aici-
nāti arī turpmāk iesaistīties šajā 
konkursā, kā arī zīmēt darbiņus, 
kas publicējami novada avīzes 
pirmajā lapā. Savukārt vecākus 
un ciemiņus priecēja izstāde ar 
audzēkņu pirmā pusgada mācību 
darbiem.

  
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Marita Kurčanova

Foto: M. Kurčanova

Foto: V. Braže
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Vērgales amatierteātris ok-
tobrī saņēma ielūgumu no Sko-
das Kultūras centra 30. novembrī 
piedalīties Skodas teātru festivā-
lā “Spēlējam tēvu valodā”. Šogad 
šis festivāls notika 20. reizi.

Un tā 30. novembrī vērgal-
nieku amatierteātris priecīgi un 
lepni brauca sevi parādīt un uz 
citiem paskatīties. Atklāšana bija 
plkst. 15.00, tad divas izrādes lie-
tuviešu kolektīvu izpildījumā.

Bet plkst. 17.00 Vērgales 
amatierteātris tika pieteikts ar 
E. Vulfa lugu “Tapiņa atgrieša-
na”. Pirms izrādes sižetu pārstās-
tīja lietuviešu valodā, un aktieri 
savā sniegumā bija uzdevumu 
augstumos, lai viss notiktu labi. 
Pēc tam bija vēl viens lietuviešu 
kolektīvs ar lugu.  

Festivālu noslēdza ar  pateicī-
bas vārdiem, dāvaniņām un zie-
diem kolektīviem un režisoriem 
un karstām vakariņām. Ieguvām 
jaunus draugus, kas nākamajā 
gadā uzaicināja ciemos.

Vērgalnieki uzstājas Skodā

Šis bija kolektīva pirmais 
brauciens ārpus valsts, un jācer, 
nebūs pēdējais. Paldies šoferim 
Edgaram (viņš arī skatījās visas 

lugas), paldies līdzbraucējām un  
skatītājām – Zaigai, Selgai un 
Anitai. Nebija viegli četras stun-
das zālē nosēdēt! Paldies “Kal-

niņkalnu” kolektīvam par atbal-
stu un saldo dāvanu, ko aizvedām 
uz Skodu!

Šis pasākums bija ar ieejas 

biļetēm un pulcēja neierasti 
daudz vietējo skatītāju. 

Kolektīva vārdā 
Velga Freimane

Foto no dalībnieku personīgā arhīva

Decembra izskaņā Vērgales 
pagasta muzejs iesaistījās peda-
goģiskā programmā bērnudārzu 
audzēkņiem un skolēniem, kurā 
piedalījās Vērgales PII “Kastanī-
tis” audzēkņi un Vērgales pamat-
skolas skolēni. 

Vērgales muzeja darbinieces 
bērnus iepazīstināja ar gadskār-
tu ieražām, stāstīja par Ziemas-
svētkiem, kā arī kopā gatavoja 
apsveikumus vecākiem un vecve-
cākiem, lai bērni iemācītos dāvi-
nāšanas prieku, jo pašu darināta 
dāvana ir mīļāka un sirsnīgāka. 
Muzeja darbinieces Daina Vagule 
un Vēsma Grindule speciāli šim 
pasākumam bija izveidojušas lai-
mes aku. Uzminot mīklu, katrs 
dalībnieks no tās varēja izvilkt 
balviņu ar dzejolīti. Pēc tam varē-
ja aplūkot Ziemassvētku kartīšu 
izstādi no Vērgales muzeja krāju-

Ziemassvētku ieskaņas 
pasākumi Vērgales muzejā

Foto: V. Braže

Foto: I. Vanaga

miem, kur senākā kartīte ir pat 
100 gadu veca! Interesanti bija 
vērot tekstus, kas rakstīti uz kar-
tītēm. Dažkārt tur ticis rakstīts 
ne vien apsveikums, bet arī viss, 
kas mājās noticis. Kāda māte 
savam dēlam uz kartītes bija uz-

rakstījusi arī to, cik ļoti viņas sir-
di grauž divnieki, kurus tas skolā 
nopelnījis. Plašajā klāstā atroda-
mas arī padomju laikā rakstītās 
un sūtītās atklātnītes.  

Vita Braže

Saulgriežus Ziemupē svi-
nējām jau devīto gadu. Šogad 
tie bija sirsnības, miera un mī-
lestības piepildīti. Jaunā “Jūras 
mājas” ugunskura vieta nu ir ie-
dziedāta, ieskandināta, iesvētīta. 
Ķekatās iešana ar bluķa vilkšanu 
bija jautra, aizkustinoša, mulsi-
noša, brīžiem pat smieklīga un 
visādi citādi patiesi izdevusies. 
Bluķi vilkām ap “Jūras māju”, 
tautas namu, ap ciema un savām 
mājām. Kā katru gadu, Skaidrī-
te tautas namā mūs sagaidīja ar 
tēju un karstām pankūkām. Un 

kas var būt labāks par apcerīgām 
sarunām par dzīvi Ziemupē, par 
dzīvi novadā.

Paldies Maritai par vienmēr 
jautro akordeona spēli. Paldies 
Daigai un Dainai – viņas ir šī 
pasākuma sirds. Mēs nākam un 
stājamies līdzās ar savējām. Un 
kopā mums sanāk! 

Pateicībā par dalību 
pasākumā Daina Vītola, 

pārstāvot Ziemupes tautas 
namu un senlietu krātuvi 

“Jūras māja”

ZIEMUPES SAULGRIEŽI
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21. decembrī Pāvilostas no-
vada domes deputāte Ārija Paipa 
kopā ar muzeja darbiniecēm devās 
uz Lietuvu pie Eiropas Savienības 
Interreg V-A Latvija–Lietuva prog-
rammas 2014.–2020. gadam pro-
jekta “Palanga. Pavilosta: Mariti-
me inspired history” partneriem 
Palangas kūrorta muzejā.

 Šajā dienā Lietuvas kolēģi 
atvēra jaunu sava muzeja vēstu-
res lapu – tika atklāta interaktī-
va pastāvīga muzeja ekspozīcija. 
Apmeklētājiem tiek piedāvāts 
noslēpumains un neticami inte-
resants stāsts par muzeja ēku, 
bijušo villu “Anapilis”, tās īpaš-
nieci Sofiju Tiškevičieni un Pa-

langas kūrorta vēsturi. 
Starp abiem muzejiem projek-

ta laikā ir izveidojusies ļoti laba 
sadarbība, un ar vispozitīvākajam 
emocijām ceram uz tās turpināju-
mu nākotnē.

Pāvilostas muzeja vadītāja    
Irina Kurčanova

Projekta sadarbības partneri 
atklāj jauno ekspozīciju 21. decembra pēcpusdienā 

Saraiķu bibliotēkā notika Zie-
massvētku pasākums bibliotēkas 
lasītājiem.

Pasākumā piedalījās lasītā-
ji no 5 līdz 70 gadu vecumam. 
Kopā spēlējām jautājumu spē-
les, piedalījāmies loterijā, skai-
tījām Ziemassvētku dzejolīšus. 
Pasākuma jaunākie dalībnieki 
kopā ar bijušo bibliotekāri Ainu 
Šteinbergu vilka bluķi pa centra 
ieliņām. Vecu ļaužu liecībās blu-
ķa vilkšana saprotama kā aizgā-
jušā gada grūtumu un nedienu 
sakopošana. Izvelkot bluķi pa 
malu malām, tiek savāktas liks-
tas un nelaimes, kuras pēc tam 
iznīdē sadedzinot. Lai mums vi-
siem laimīgs un veiksmīgs nāka-

mais gads!
Sakām lielu paldies visiem, 

kas bija kopā ar mums visa gada 
garumā, visiem, kas atbalstīja un 
palīdzēja!

Liels paldies Ilmai Rudušai 
par garšīgo pašcepto kūku un 
labajiem novēlējumiem! Paldies 
vietējai deputātei Vitai Cielavai 
par gardo kafiju un atbalstu visa 
gada garumā! Paldies Laurai un 
Edgaram par skaisto eglīti!

Nākamajā gadā saraiķnie-
kiem novēlam daudz laimes, stip-
ru veselību, dzīvotprieku, izturī-
bu un prast sagādāt tuvākajiem 
īstenu pārsteiguma prieku!

Saraiķu bibliotekāres 
 Inguna un Ligita 

SVĒTKI SARAIĶOS

28. decembrī Ulmales bib-
liotēkā kuplā pulkā sanākušie 
lasītāji jauki un sirsnīgi svinēja 
svētkus “Jauno gadu sagaidot”. 
Lasījām ticējumus, minējām 
mīklas, spēlējām spēles, gājām 

rotaļās – viss par un ap Ziemas-
svētkiem un Jauno gadu. Visus 
klātesošos ļoti iepriecināja bēr-
ni, skaitot dzejoļus un dziedot 
dziesmas. Sirsnīgs paldies vi-
siem sarīkojuma dalībniekiem, 

un novēlu ikvienam jauku un 
panākumiem bagātu nākamo 
gadu!

Ulmales bibliotekāre 
Lita Šildere

Ulmales bibliotēkā

Foto: A. Paipa

Foto: L. Šildere

 Foto: V. Braže

Mūzikas skolas audzēkņi un 
pedagogi 9. decembrī sniedza 
koncertu Sociālās aprūpes centrā. 
Tā ir kļuvusi par jauku svētku tra-
dīciju jau daudzu gadu garumā. 

Šogad koncertā bija iespēja 
piedalīties arī Vērgales mazajiem 
mūziķiem, kas kuplināja un da-
žādoja svētku programmu. Da-

žādu žanru skaņdarbus solo un 
ansamblī atskaņoja gan vijoles 
klases audzēkņi, gan pianisti un 
akordeonisti. 

Koncerta noslēgumā kopā ar 
klausītājiem vienojāmies kopējā 
dziesmā. 

Skolotāja Antra Ķikute

PALĪDZĒSIM 
LĪDZCILVĒKIEM



2020. gada janvāris14  www.pavilosta.lv

19. decembrī Vērgales kul-
tūras namā uz Ziemassvētku 
koncertu aicināja Vērgales pa-
matskolas skolēni. Pasākumu ar 
dzejoli “Labvakar!” atklāja 7. kla-
ses skolniece Gundega Matisone 
un turpināja 1. klases skolēni ar 
uzvedumu “Kas ir Ziemassvēt-
ki?”. Kā jau ik gadu, tika sveikti 
tie skolēni, kas mācījušies labi 
un teicami. Un šajā pusgadā tie 
ir: 

1. klasē – Uvis AIZSTRAUTS, 
Jūlija Adriana AKERFELDE, Sabī-
ne BIRZNIECE, Marta KURME, 
Krista BEĶERE, Daniels KAZBU-
ĶIS, Evelīna KAZBUĶE, Ainards 
JAUNZEMS; 

2. klasē – Valters APLOKS, 
Adriāna Lorete BĀDERE, Daniels 
BRĒDIĶIS, Madars DIMANTS, 
Adrians DOLGIJS, Gabriela ŠTA-
KONA, Pēteris MIZĒNS; 

3. klasē – Marta Amēlija 
AKERFELDE, Laura VANAGA, 
Ralfs GŪTMANIS, Anna GULBE, 
Dominiks Jēkabs PRIEDE; 

4. klasē – Ance LIBĶENA, 
Edvards AKERFELDS, Augusts 
AKERFELDS, Arians JAUNZEMS; 

5. klasē – Rinalds GULBIS, 
Ralfs HELMŠTEINS, Ance MATI-
SONE, Madara MIZĒNA, Intars 
VOITKEVIČS; 

6. klasē – Madara BRĒDIĶE, 
Paula Loreta BRĒDIĶE; 

7. klasē – Arnita APLOKA, 
Gundega MATISONE, Roberts 
INDRIEKUS, Mārtiņš LAGZDIŅŠ, 
Reinis VĪTOLIŅŠ; 

8. klasē – Amanda TROFIMO-
VA; 

9. klasē – Miks KALĒJS. 
Pasākuma laikā skanīgas 

dziesmas mijās ar raitiem deju 
soļiem. Vērienīgs bija folkloras 
kopas “Čabraki” uzvedums “Tā 
viduvējā” pēc latviešu tautas pa-
sakas motīviem, kurā piedalījās 
arī 2. un 3. klases bērni un 5.–
7. klašu dejotāji. Savukārt 9. kla-
ses skolēni rādīja uzvedumu 
“Kumeļa perēšana”, kas arī tapis 

VĒRGALES PAMATSKOLA SVIN ZIEMASSVĒTKUS

pēc latviešu tautas pasakas motī-
viem. 5. klase skatītājiem nodejo-
ja “Rūķu deju”, bet 6. klase ieju-
tās dejas “Sirtaki” ritmos. Svētku 

koncerta noslēgumā visi tika 
aicināti kopā nodziedāt dziesmu 
“Uzsniga sniedziņš balts”. 

Vita Braže

21. decembrī Vērgales kultū-
ras namā pulcējās paši mazākie 
mūsu novada iedzīvotāji, lai tik-
tos ar Ziemassvētku vecīti. Viņš 
šogad pie bērniem ieradās ar ska-
ļu bungu rībināšanu. Bet kopā 
ar viņu bija arī tā labais draugs 
un paziņa Pingvīns Ierindnieks, 
kurš atceļojis no Madagaskaras. 
Abi draugi aicināja bērnus iet ro-
taļās, dziedāt dziesmiņas un celt 
sniegavīru. Pingvīns Ierindnieks 
bērnus samīļoja un kopā ar tiem 
labprāt fotografējās. Un tad jau 

sekoja pats gaidītākais brīdis – 
dāvanu dalīšana. Bērni skaitīja 
dzejolīšus un dziedāja dziesmi-
ņas Ziemassvētku vecītim, par to 
saņemot saldumu paciņas. 

Savukārt 3. janvārī Ziemas-
svētku vecītis un Pingvīns Ie-
rindnieks no Madagaskaras vie-
sojās Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā, kur viņus satikt bija iera-
dušies bērni un vecāki no Pāvil-
ostas pilsētas un Sakas pagasta. 

 Vita Braže 

SVĒTKI PAŠIEM MAZĀKAJIEM

Foto: V. Braže

Foto: V. Braže
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Pāvilostas ceļojošā kausa izcī-
ņa galda tenisā tika aizvadīta 20. 
un 21. decembrī Pāvilostas vidus-
skolas sporta zālē.

Zēnu grupā piedalījās divi 
dalībnieki, savstarpēji sadalot arī 
vietas uz goda pjedestāla: 1. vietā 
– Kristiāns Roberts Gertsons un 
2. vietā – Roberts Vērnieks. Kris-
tiāns kausu ieguva savā īpašumā, 
jo viņš turnīrā uzvarēja trešo gadu 
pēc kārtas. Meiteņu grupā turnīrā 
piedalījās sešas dalībnieces. Iz-
spēlējot savstarpējās spēles, vietu 
sadalījums šāds: 1. vietā – Airita 
Barsukova, 2. vietā – Samanta 
Zveja, bet 3. vietā – Ērika Ezīte.

Nākamajā dienā noritēja pie-
augušo turnīrs, kur sieviešu gru-
pā piedalījās trīs dalībnieces, bet 
vīru grupā – astoņi spēlētāji. Daiļā 
dzimuma spēlētājas goda pjedes-
tālu sadalīja šādi: 1. vietā – Laila 
Priedola,  2. vietā – Arita Mūrnie-
ce, 3. vietā – Liene Volenberga. Sa-
vukārt vīru grupā vietas sadalītas 
šādi: 1. vietā – Ainars Gierkens, 
2. vietā – Guntis Balodis, 3. vietā 
– Aldis Barsukovs.

Paldies visiem galda tenisis-
tiem par piedalīšanos turnīrā!

 
Pāvilostas sporta organizators 

Aldis Barsukovs

“Pāvilostas ceļojošais kauss 
galda tenisā 2019”

Man patīk dāvināt prieku! Ņem un nesaki, kur lai to lieku. 
Man patīk dāvināt smaidu, un nejautā, ko pretī par to gaidu. 
Man patīk, ka cilvēkiem mīļums gulst sejā, 
vai dzīve iet augšup vai reizēm krīt lejā.
Man patīk, ka visi mēs jaukāki topam un neesam līdzīgi 
bišu stropam. 
Man patīk, ka dzīvi dzīvot es varu, un priecājos es par to, 
ko es daru.... 
Es mīlu un mīlēt es varu... un nesaki, ka nezinu, ko es daru. 
Es mīlu... es mīlu kokus un puķes, un pļavas, un jūru, 
un visu un visus es mīlu. 
Es cilvēkus mīlu... un sevi es mīlu... un nevajag man nekādu tur ķīlu, 
Es vienkārši mīlu!
Sevi, tevi… un tevi, un arī tevi… un dzīvi es mīlu!

Vidusskolas bērni sniedz 
koncertu pensionētajiem 
skolotājiem

Ar šiem sirds siltajiem vār-
diem skolotājas Dace Bunka, 
Gaida Benete un Agrita Valkaša 
12. decembra pēcpusdienā Pāvil-
ostas vidusskolas aktu zālē iesā-
ka Labestības koncertu, kuru ik 
gadu mazu brīdi pirms Ziemas-
svētkiem sākumskolas skolēni 
un popgrupas bērni sniedz vi-
dusskolas pensionētajiem skolo-
tājiem.

Koncertā izskanēja gan ska-
nīgas un mīļas dziesmas, gan 
skolēnu deklamēti dzejoļi, tos 
klātesošajiem stāstīja Anna Va-
naga, Laila Anna Horna, Daniels 
Strautiņš un Laura Pūpoliņa.

Laimīt, mums Ziemassvētkos 
mīļumu dāvā un svecīti, gaiši kas 
mirdz!

Laimīt, mums sirsniņā prieci-
ņu ielej un actiņās spožumu liec!

Laimīt, mums Ziemassvētku 
brīnumu sūti, lai piepildās sapnī-
tis kluss!

Laimīt, tu svētkos nāc arī pati, 
un svētība visiem mums būs!   

Pāvilostas vidusskolas pen-
sionētajiem skolotājiem Labestī-
bas koncerts ir kā skaista dāvana 
– skolēnu sniegtie priekšnesumi 
raisa svētku sajūtu, liek acīm 
iemirdzēties, sasilda sirdi un 
sniedz lielu gandarījumu.

Labestības koncerta izska-
ņā skolas bērni pensionētajiem 
skolotājiem pasniedza pašu ga-

tavotas dāvaniņas. Pāvilostas 
vidusskolas direktore Marita 
Rolmane pateicās skolēniem un 
skolotājiem par jauko koncertu 
un aicināja pensionētos skolotā-
jus uz tasi siltas tējas un sirsnī-
gām sarunām.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

Ar skaistām dziesmām uzstājās skolas popgrupa.

Labestības koncertā Annas 
Vanagas skaitītais dzejolis 
iepriecināja visus klātesošos.

Foto: M. Kurčanova

Lepojamies ar 12. klases skolnieka Mihaēla DOROŅINA sasniegumiem 
starpnovadu krievu valodas olimpiādē, kurā viņš ieguva 1. vietu. 4. martā 
Mihaēls kopā ar skolotāju Ludmilu Vasiļčiku dosies uz valsts olimpiādi Rīgā. 
Vēlam veiksmi! 

Starpnovadu vēstures olimpiādē 12. klases skolnieks Mihaēls DOROŅINS 
ieguva 1. vietu, bet 9. klases skolēni Elīna FREIDENFELDE un Markuss LAZU-
KINS – atzinību. Par sagatavošanu olimpiādei paldies skolotājai Ārijai Paipai!

Noslēdzies 1. mācību semestris. Izvērtējot mācību sasniegumus, visaug
stākais vidējais vērtējums ballēs ir 6. klasei – 8,26, seko 9. klase ar 7,78. 

1. klasē ir aprakstošā (bezatzīmju) vērtēšana, taču labākie mācību sasnie-
gumi 1. klasē ir Martai Rozītei un Gustavam VagotiņamVagulim. 

Sveicam skolēnus, kuru liecībā vidējais vērtējums ir no 8,5 līdz 9 ballēm:
2. klasē – Heidi Blaubārdi un Gregoru VagotiņuVaguli;
4.  klasē – Gerhardu VagotiņuVaguli;
5.  klasē – Jūliju Šeiko;
6. klasē – Petru Perellu Griškēviču, Gerdu Lācīti un Mariju Elizabeti Muiž-

nieci;
7. klasē – Madaru Bērznieku un Gabrielu VagotiņuVaguli;
9. klasē – Elīnu Freidenfeldi, Elvitu Uzari, Markusu Lazukinu.
 Īpaši sveicam mūsu izcilniekus, kuriem vidējā atzīme ir virs 9 ballēm: 3. 

klases skolnieci Montu Tumpeli (vid. atzīme 9,33), 9. klase skolnieci Elizabeti 
Kiričenko ( vid. atzīme 9,38) un 12. klase skolnieku Mihaēlu Doroņinu (vid. 
atzīme 9,55).

Lai veiksmīgs, panākumiem bagāts un radošs jaunais 2020. gads!
Pāvilostas vidusskolas direktores vietniece A. Jakovļeva

10. decembrī 3. un 4. klases 
skolēni devās mācību ekskursijā uz 
Ventspili, izmantojot programmu 
“Latvijas skolas soma”. Apmeklējām 
Ventspils digitālo centru, kur skolēni 
darbojās “Minecraft” programmā, 
veidojot Latvijas rakstu zīmes un pil-
dot testu. Otrajā nodarbībā viņi mācījās apstrādāt video un foto, no vairākiem 
attēliem salikt vienu. Abas nodarbības bērniem ļoti patika.

Ventspils Amatu māja. Skolēni iejutās senajā mācību stundā ar stingriem 
disciplīnas noteikumiem: sēžot solā, mugura taisna, kājas kopā, rokas uz sola, 
viena uz otras saliktas. Atbildot glīti jāpaceļ roka, elkonis uz galda, jāsniedz 
pilna atbilde. Nepierasta šķita glītrakstīšana uz mazām tāfelītēm ar īpašu raks-
tāmo grifeli. Grūta un nesaprotama likās lasīšana vecajā drukā. Īpatnēja bija 
rēķināšana ar kauliņiem, kur ļoti jādomā līdzi. Sodi senajā skolā bija ļoti bargi! 
Ar plikiem ceļiem pusstundu jātup uz zirņiem. Tas bija ļoti sāpīgi!  Bērni atzina, 
ka mūsdienu skola un skolotājas stipri atšķiras. “Skolotāji mūs, varētu teikt, 
pat lutina!”

Visiem patika šī izglītojošā un interesantā ekskursija.
Skolotājas  G. Benete un A. Valkaša

11. decembrī projektā “Latvijas skolas soma” 1. un 2. klases skolēni ap-
meklēja Liepājas teātra izrādi “Sniegbaltītes skola”.

17. decembrī 6. klases skolēni “Latvijas skolas somas” programmā iz-
mantoja iespēju darboties Ventspils digitālā centra foto un video darbnīcas 
nodarbībā.

Skolas direktore M. Rolmane

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ZIŅAS
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Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) 
un korespondente Vita Braže (tālr. 29393866).
Raksti 2020. gada februāra izdevumam jāiesniedz līdz 2020. gada 
29. janvārim. Rakstus var iesūtīt e-pastā info@pavilosta.lv vai 
vitab3@inbox.lv; nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

www.pavilosta.lv

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

2019. gada decembrī Pāvilostas novadā reģistrētas 2 laulības.

Sveicam ģimenes!

MŪŽĪBĀ 
Vērgales pagastā

ERNESTS ALFREDS 
KOPŠTĀLS  

(10.01.1939.–8.11.2019.)  
 

JĀNIS AIZSTRAUTS  
(30.05.1955.–18.12.2019.)

LEONS LIEPA 
(20.06.1965.–30.12.2019.)

Sakas pagastā

DAGNIS OZOLS 
(10.05.1969.–1.01.2020.)

Izsakām līdzjūtību!

Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbinie-
ces turpina pirms vairākiem gadiem iesākto ziv-
saimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popula-
rizēšanu. 

17. decembrī 9. klases skolēni un skolotājas Āri-
ja Paipa un Anna Kaže muzejā tikās ar bijušo zvejas 
kuģa kapteini Valdi Stūri. Pieredzējušais kapteinis da-
lījās savās atmiņās un stāstīja, kā puisis no Pļaviņām 
kļuva par zvejas kuģa kapteini. Stāstījumā tika atklāts 
skaudrais un reizē neparastais darbs, kā arī raksturo-
tas tradīcijas un pieminētas bezbēdīgas izdarības. 

Muzeja darbinieki stāstu par Pāvilostas zvejnie-
kiem papildināja ar krājumā esošu albumu fotogrāfi-
jām un aprakstiem.  

Muzeja vadītāja Irina Kurčanova

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 16. janvārim Mārtiņa 

Vespera privātkolekcijas biskvītporcelāna figūriņu izstāde “UZ VE-
CĀS MĀTES KUMODES”.

l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē no 8. janvāra līdz 26. 
februārim būs skatāma Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
mācību prakses radošo darbu izstāde “JŪRAS STĀSTI”.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā būs apskatāma Friča Forst-
maņa fotogrāfiju izstāde “LATVIEŠU TRIMDAS PAAUDZES ZVIED-
RIJĀ”. Izstādes atklāšana 21. janvārī plkst. 13.00. Fricis Forstmanis 
(1906–2004), vairāk pazīstams kā dzejnieks un atdzejotājs Fricis Dziesma, 
Latviju pameta 1944. gada novembrī, lai bēgļu laivā dotos uz kara neskarto 
Zviedriju. Forstmanis bija ne tikai dzejnieks, žurnālists, bibliotekārs un grā-
matu iesējējs, bet arī talantīgs fotogrāfs, kurš ar savu kameru ir dokumentējis 
gan latviešu trimdas aktivitātes Zviedrijā, gan veidojis izteiksmīgus laikabied-
ru portretus. Izstādē redzama neliela, bet unikāla daļa no Friča Forstmaņa 
kultūrvēsturiskās kolekcijas. Tās veidošanā piedalījušies latvieši no dažādām 
valstīm: Māra Strautmane un Petra Iniņberga no Stokholmas, foto negatīvus 
palīdzēja sagādāt Friča Forstmaņa bērni – meita Līvija un dēls Tālis, kurš dzīvo 
Kanādā. Izstādes atklāšanā piedalīsies Māra Strautmane. Izstāde “Latviešu 
trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās” ir viena no LZP pēt-
nieciskā projekta “Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva” 
aktivitātēm, tapusi ar projekta “Nordplus” finansiālu atbalstu, sadarbojoties 
LU Filozofijas un socioloģijas institūta Mutvārdu vēstures nodaļas pētniekiem, 
Andreja Eglīša Latviešu nacionālajam fondam un LU bibliotēkai.

   VĒRGALĒ 
l Vērgales pagasta muzejā līdz 24. janvārim skatāma Ziemassvēt-

ku kartīšu izstāde no muzeja krājumiem – pirms 100 gadiem līdz mūs-
dienām “LAI MIRKLIS KLUSUMA IESKANAS DVĒSELĒ...”

l Vērgales pagasta muzeja izstāžu zālē līdz 6. februārim skatāma 
mākslinieka VALDA GŪTMAŅA jubilejas gleznu izstāde “KAD MŪŽS 
KĀ ĀBEĻZIEDS IR BAGĀTS SAZIEDĒJIS”. 

ZIEMUPĒ
l 18. janvārī plkst. 16.00 senlietu krātuvē “Jūras māja” Ziemupē 

TĒJAS PĒCPUSDIENA ar Lieni un Oskaru. Klausīsimies stāstus par 
zveju dziļākos ūdeņos Norvēģijā. Ja interesē, nāc paklausies!

l “…laiks sveķainus gadus plēš.” (A. Grava)
8. februārī plkst. 13.00 Ziemupes tautas namā satikšanās dzejā, 

mūzikā un sarunās ar OJĀRU DRULLI un AIVARU GRAVU. Ciemos 
gaidīsim ikvienu interesentu!

Cilvēks, kura pietrūks…
JĀNIS AIZSTRAUTS

Vēl 14. decembrī mēs visi bijām kopā Durbē, lai spēlētu izrādi 
“Tapiņa atgriešana”, un neticami, ka tas bija Tavs pēdējais iznā-
ciens uz skatuves dēļiem, ka turpmāk mēģinājumos un izrādēs 
neskanēs vairs Tava siltā balss, dzirkstošais humors. Tu vairs ne-
atnāksi. It viss tikai glabās Tavu pieskārienu, Tavu smaidu, Tavu 
balsi… Arī mēs – Vērgales kultūras nama amatierteātra kolektīvs 
un režisore Inese Ceriņa.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Agnim un visiem viņa mīļajiem tu-
viniekiem.

Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretim mirdz.
                   

Skumjās noliecot galvu kopā ar kolektīvu, 
Velga Freimane

Liels paldies par palīdzību Pāvilostas nova-
da pašvaldības izpilddirektoram Alfrēdam 
Magonem un pašvaldības labiekārtošanas 
daļas strādniekiem Guntim, Rinaldam un 
Andrim!

Dagnija

PATEICĪBAKempings 
“Pāvilosta Marina” 

meklē darbiniekus 
2020. gada sezonai. 
Tālrunis saziņai 29409848.

ZVEJAS KUĢA KAPTEINIS SKOLĒNIEM 
STĀSTA SAVUS ATMIŅU STĀSTUS

Foto: Ā. Paipa

Pāvilostas novada TIC (Dzintaru ielā 2, Pāvilostā) 
un Vērgales pagasta pārvaldē iespējams iegādāties 

Cena – 6,47 EUR

PĀVILOSTAS NOVADA KALENDĀRU 
2020. GADAM.


